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КНУЧ'°3

П Р Е Д Г О В О Р

Ѕрудоѕ дреѕсшавува мзгисѕарска ѕеза шѕо ja добив од сѕра- 

ка ва Фшвдзофскиоѕ факулѕеж во Скопје* која шѕо воси васлов нШВО« 

ДУЦИОНЕША ДВЈНООЗ* НЛ КУЗШВ ЈОСШОВСНИ -  1ШЅУ«* Од ваедовоѕ ка 

ѕезаѕа ce гледа дека мојѕѕа задача ce еосѕсш да го обрабохам ре- 

волу|роверето$ век ва овој ѓолем македовски револудеоиер* Револу- 

циоверниоѕ пернод во кој Кузмѕв Јоснфоскн-Дету акѕивно ce заиимѕ- 

вал со револудионерна дејвосѕ ѕрае околу деееѕ гедшш и делумво 

ce вростира- пред Априлскаѕа војва во време на оѕара Југославија, 

в делушо so времето вз Народво -  ослободиѕелиаѕа војва ж Оодија- 

мттчката револуцаја, $оз беше освовна претета жѕо ме ваведе 

ѕрудоѕ да го поделам ѕѕ два дела»

Во лрвиоѕ дел, во кој ja обрабохувак иредвоеезѕа револу- 

дионерва дејносѕ на Кузмав Јосифовски -  пиау, које ce просѕирѕ 

векаде од последвиѕе клаоов ш шв гнмназиекоѕо обраѕование во laso- 

жа околу 1934 годана» па ce до фашисѕшкиоѕ ванад a адрилскзѕа 

каѕасѕрофа ва сѕара Југославија во анрил 1941 годива. Ова всушвосѕ 

дреѕоѕзвува период кога Кузмав Јосифовскк -  Пиѕу ушѕе во својаѕа 

рана младосѕ еавлегува во ѕајѕшѕе револуцжшерваѕа рабоѕа a ги 

сѕеквува ѕрвиѕе револуцаонернн иекусѕва* односно може да ce рече 

дека овој период всужвосѕ преѕсѕавува уводе» дершд, во иеговаѕа 

револуциоверва дејвосѕ* За додобро разрабоѕување на веговаѕа дред- 

воева револуциоверна дејвосѕ, овој прв дел од ѕрудоѕ го поделив 

ва ѕри оддели5 своред важвосѕа ва дасѕашѕе во тш е ѕој учеснив 

во овој нервод*
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Во вхорнох делод  трудов го обрабоѕувам вхориог ѕернод 

©Д веговзха револудаоѕерѕа дејвосг, кој запожнува од ѕех-овошо 

учесѕво во HOB шВзволуцијата ш ce дроѕега од 1941 sa ce до вего- 

важа херојска смрх нз 85 февруарн 1944 годивз, Во овој втор пери- 

од Кузман Јоснфовски Ишјиастзпува како нрекеден ѕрофесвдѕа-

лен реводуциовер к о јшт веќе зад cede жма големо реѕолудаонерно 

жскусгво. Овој втор дел го поделив нв неколку ©ддели, според кри~ 

згериумогс како нзсжаиувале вредомнж момевзш во неговаха револуцао- 

верва рѕбожз и во Еародно -  ослободиѕелнаха војвз и Социјалдохвв« 

шзтз револуција во Македонија, Пра обрѕбох&ѕха на вѕораоз? дел «а 

хрудов кој ce однесува на Народно -  ослободихелнаха војна и Соди~ 

јалисхичкаха револудија од 1941 до 1944 годѕгаа кога ѕој загтву- 

вз» долго ce двоумев дали кзко восебен оддел во трудов да ja обра- 

бохам веговаѕа револуционернѕ дејѕссѕ ж неговиох вридонес ва ѕоле- 

хо Н8 сорабохкажа со револуциоверѕжхе движева од соседнше земјж 

или да ja распределам so другиге оддели* По долго размислувз&е 

сеггак ce одлучив оваа мажержја да ja  обребохам во посебев оддел* 

ѕзѕоа идо Кузман Јосифовски -  Пнху како едев од врвкнте мзкедон- 

скж револуционери од ѕеркодох нз Народно -  ослободиѕелвзха војва 

шСоци јзлисхижкаха револуднја, во soja жѕо заземал взјвисоет- 

хе пзртиски и воеви фувкдиж т во нсхо време коѕшактжрад и сорабо~ 

тувал со револуционераи2е двкжеаз од сете ѕсрж соседви дрѕсави sa 

Македовијѕ, одвосно соѕ Адбавскоѕо, Грчкоѕо ж Бугарскоѕо Иародѕо- 

ослободително двшсење. Меѓутоа, со ввесувањеѕо sa овој оддел, до~ 

ѕушѕам дека е направено извесно поремехување на времевскиох ре- 

дослед во изнесувањежо sa нзсуанете» Сметам дека ѕе е наѕравее 

голем прекршок ѕансто во презгходншсе оддеаш всушѕосг е обрабоаее- 

sa ѕеговаха револуцконерѕа дејносх.

При обработкзта sa хрудов коесулѕнрав доста обемно извор-
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во градкво ш лиѕгераѕура* Глзвеѕ даѕоказ зхрж дашувааеззо sa шрудов 

ми беше изворноѕо градиво, a ваЗпоѕеќе писмата ва Кузман Јооифов- 

о ш  -  ïlmjѕри n o  ги конеулгирав сиѕе писма, извешѕан* дирекзшвж

н дрогласи што доеега ce вегови објавмга»

На вхоро месго по својзѕа  важвосг за пишуваѕе ва ѕрудов 

бш дошло мемоарскѕо градиво ва веговете еоборци кое шао го корк- 

сѕав од Архивос ш бшбтотеквѕава Жвсзшгуго®за националва исжо- 

ркда во ОкогсЗе во вид васеќавааа mie ce ѕаоѓзаѕ во ракодвс и од 

рековсдрукцииге ва парѕиекиѕе оргагшзации во Мѕкедоиида и ва Окруж- 

виош кошигеѕ за Западва Македони^а кож т о ,  гака, ce во ракс-

пие, како шосгзѕаттае жзвори кои ш*со ce обззвеѕи во зборнкцж 

другн дубликацжи*

Како дополиевие sa опишзните кориеѕени веобзавенк ж 063a- 

веви жзвори» при датувањево на -грудов кориеѕев и многуброзна лтае~ 

раѕурз соегавеѕа од мовогрѕфски и други дела, noioa статии од збор- 

вицв и од весвици,

Може да ce рече дека за народнжот херо^ Кузман Јосжфовски 

-  Птау досегз е доса*а пшуваво* Сакам да нѕглзезк дека еекод паѕ 

вравев надори како водшгел при шшувавеѕо на трудов да биде 

изворното градиво, a ке обзавевзѕа лигеразеура за Кузмав Јссифов- 

ски -  Пшеу* Исѕо з?ака ѕврдам деѕа со обрабоѕкаѕа докумешгиѕе 

отшувавк лично од Кузмана Јооифовски « Пшеу { тгсма, извешгѕв, 

дирекгиви и проглаеи ) ж другиѕе извори, доздов до мвогу вовк по~ 

дагоцн кож mio досега ѕт сум тш среѕнал во обзавеѕззга лиѕераѕура 

ш за кои сшаташ дека s p e ie ѕавувзаш нов допривос во исѕориекаѕе 

нзукз и во обрзбоѕувѕњеѕо sa cecip aso cia  sa реводудаовервиош лик 

ѕз ѕародѕноз: херод Кузман Јосифовски » Лѕгу*

Ja ѕорисгам оваа прѕлака да изразам голема благодар- 

socs sa Mo^aia професорка к моз ментор ѕроф* Олавка Фадаѕова,



Koga шшо co своаго весебичво залагаае me 3a лр^жаже секоЗ даѕ 
пошребваша помош и со своише забележки и сугесжш многу мк ио**

могва Е даде непроцевлив дсшришс при обрвбогкада ка трудов.

АВШОРОШ
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П Р В . Д В О В Н А  Р Е В О Л У Ц И О Н Е Р Н А  Д Ѕ Ј Н О С !
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A. OÖBPS HA П0Д0ЅБА2А BO МАВДОНИЈА BO ПВРМОДОШ 1935-1941

ПредвоениоФ период шв револудионернзѕа дѕјноог sa Кузман 

Јосифовскк ce протега од поеледниге клзсови на негозоко учење 

so Биѕолекажа гимвазијѕ околу 1934 водша, да ce до априлсвага 

водѕа 1941 година.

Ова е период ш реводуционерѕа преобразба ш консолидациЗа 

8© Ш1Ј $кога ѕаа за дрв даж од своето пос^оење зазема правжлен 

сшав no мвогу пратзаа по кои з?аа догогѕш нмала заземево дагршев 

cfSB, како м за прашааа кои тто Boonmfo додогаш биле зацржави 

во иејзшажа дрограма, Во овоЈ нериод ПартиЗатз насто^ува е.оглас- 

ио сгавовшсе на KOMMSESBHâfA, да створи жкрок ашшфашисгшки 

фронг и во него да гш мобшшзирз прогреснввтае масн, не само од 

рабоѕташтаоѕо згуку ш од селзѕсжвожо и вапреднажа шгаелегеациза. 

Исѕо ѕака во овоЗ дертод КПЈ ce обидува да заземе шѕо попрзвдлен 

сзгав и по националаожо праша&е* Kaso пресврѕкицз во ориевтацизза:а 

ва Парѕи^аѕа во поврзување со рабозшшшаага клаеа, со селавствого 

и нацшшзлѕо угвежениже масв за создаваље ва вадиовалво «* револу- 

дионерво движеае прешсгѕвуваше IV Земсѕа дзрзшска ковферевцијз 

на КШГ која ce одржа во декемврд 1934 година ^ в о  ЈБубљаѕа» На 

овзз дарѕискз коѕфервнциуз без донесеш повеќе всѕорискж заклу- 

чот 9 ѕ меѓу овие жто ce одвесуваа за Македотаза н за доватамош- 

ноѕо задврсгувзње и развшгок на даржшжага оргавизавдија во Ѕаке- 

довида беше ковечво правилвото согледување на македовского вацио- 

валво прашзње. Ова преѕсѕавуваже голем стамул за задзкнуваае ва 

паршдскзжа организаца^а во Македонија в воошпѕо за омаеовување 

ва револуцаоверно1'о двадеве во МакедонкДа и ва Народво -  фровшов-» 

ока осдова.

Новиог поглед ш  КПЈ по македонското дражање што ce форми-
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pa на IV-та паршиска коѕферендаЗа, заѕочѕѕ cer© да ое спроѕедува 
низ сише паргиска докуменги. Меѓу нвв особено важео месжо зеда

2)решевиеѕсо за создзвѕње Комуѕиса-ичкз паржиЗз В0 македонија,

2акз во еден од вѕЗважѕиѕе докумеѕѕи донесеви на оваа 

карзшека конференциЗа ш ж̂ о ce одвееува на иднише задачи на 

ПарѕнЗата ce веетѕ ,?3а да ce заешш борбзѕз прошив вационалистта- 

кожо влиЗание ш за да ce олесни ш забрза развшеокоз! sa сонсевеш- 

те кадрѕ од редовиѕе нз работнидиге од нздаи, Коѕфе-

реицијаѕа доѕееува решевне во рамките sa KEJ да ce обрззувааа? Ш 

sa Хрвашска ш Ш sa ОловениЈа и во вазблѕска иднвѕѕ КП на Македо- 

ssdaf  ̂ Оваа одлука зз формирање sa КП ва Македонида беже осѕваре- 

ѕа дури во марѕе 1943 годиѕа во текож на Еародѕо -  ослободиѕелнаша 

борба*
Заклучоциже донесеѕи sa ï¥-*æa земска паршѕекз конфереѕ- 

даза ѕе можеа да ce осавзраѕ во целосе во Македони^а, зошѕо so 

тшох иеоец sera ce одржа оваа конферендаза дсзде до големз дро« 

вала sa парѕжжзтѕ оргаѕизациза зо Македоѕиза, ври кода беше за~ 

iEBopes едеѕ дел од рѕководниоѕ парѕисет кадар, поради што ш ѕие*» 

деѕ дедегат од МакедоѕиЗа ѕе учеетвуваше sa оваа ѕзрѕискз конфе- 

ревциЗа.

Обноваѕа sa прѕискажа оргаѕизадаза во Македоѕија ѕасша- 

на во февруари 1935 година когз беше одржава Покраивска паргискз 

конферекциза на коза беше ѕзбран ѕов Покраивски комгаех* По делум- 

ѕажа своЈа ѕоѕоолидадаја» партискаша оргавкзадеза во Македоѕкда 

подгогвуваже почва за излегувзае со свон листи на парлзменшарвизее 

a ошазеинскиже иѕбори шчо ce одржаз во маЗ нсѕага годава» нз ко^а 

Парнјаѕа ѕоради развв причиѕа ѕе посѕигна резулташв.

Baies sacïas во овоз период за револуциокерѕаз:a деЗѕоож 

sa КШГ во целосѕ ѕако и за пзртискаѕа оргзѕиззцнза во Македодаза 

жретсгавува ппжтокжотплеѕум sa ЦК КПЈ, шжо ce одржа sa 9 10-fS
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зули 1935 годинѕ т  коз беже дрисутен в еден делегаж од Македо- 

низа -  Мире Анаеѕасов* Особено знзчење шаа изразевшсе гледдаа 

нз Сдлиѕекиоѕ пленум за посшавувањеѕо и решавањего на ѕацѕонад- 

кото прашаве во Југославија. При а?оа ѕѕјмногу дојде до жзраз 

свзќањего дека нравозго на самосшреде лување ва секода еацида не 

шреба да биде толкуваво како должноеж за ОЕцежување, толку нове*** 

ée вгао ce согледуваше шжвосѕсз за решавѕае ша ш&шошвжшото жраша- 

ве во рамкише на зугословенската државнз заедвица*4̂  Исѕо з?ака 

ва Одлитскиоѕ пленум, праша&еѕо зѕ поврзување кз рабоѕнижкзта 

класа со селансѕевоѕо и национално угвеѕенише маси од градоѕ ш 

селоѕо беше yjr.ee подецидво посхаѕеѕо» со одлукага за создавање 

на дрогв&фавиохшккн народев фронт за борба прожив војнофашистич:- 

sais диктаѕура во земзажа^шго, ce разбирзѕ жмзше длабокж одгла- 

ce и на ѕереног во Македошда. Наржжзаѕа во какедонија која од 

шочетотт ша 1935 година ги консолидира евоите редови, жристапи 

кон реализираае на дирекживаѕа за еоздавање ва Народен фро 

Оваа на Парѕш̂ Јзѕа во Македовида не можеше да бжде осзгваре-

на во ова време во целост норадн насѕганаѕаѕа жровалз 

при крадош ка 1935 година ш почекоког на 1936 година. Меѓутоа 

ова не знзчеше дека Партизага во какедовија ое охкажала од пова- 

тамошнѕга ѕкдаја за форшрање sa Народен фровт. Неговошо еозде* 

вѕве доЗдс многу повеѕе до жзраз 1936-ѕѕ годива со форѕшраае« 

îco на нациовалного македонско вародво движеве, кое со време ќе 

го добие називож МАЗШШ.^ Ова двиѕење по својеѕа сушшжна г.и 

имаше ешге белези на Народваоѕ фровѕ* Мцогу важен моменѕ во saro* 

вожо ковсашѕуираБе жрегсгавува Охридскиош сос^савок од авгусг 1936 

годжна, кога беше веговѕжа врогрзма дефинигивво дооформева 

усвоена. Програмата ка МЈШАПО беше врифагева од ваЗголемио-с бро  ̂

п&ушст акѕжв шетж- комунисѕи шстава сосѕавен дел од ѕивнаага 

дартиска иожшшчтпрограмз за создававе ка вахронално -  ослобо-

*/♦
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дшгелѕоѕо движељево Мѕкедони $ а * ^

Поврзувавеѕо sa ПаршиЗажа оо рабоѕвшсе маеи шзео уследн 

во 0803 пернод беше манифесзгарано со браѕ од шграјкови усле- 

ди во кра^от 88 1935 година ж почегокоѕ на 1936 година, Дел од 

овие шзграЗковж избувнаа ш во Македониза како sa ѕример шгразкоѕ 

sa берберско-фркзерокиже рабогници во Скодде од еегосемврк 1935 

годика ж ѕшраЈкоѕ sa градежнтае работѕѕдѕ во Скоп;)е од ѕочеѕоког 

на 1936 година, Gm ®овие рабогнички жшрѕдкови беа бруѕалѕо заду- 

шувани од сграна sa долицжзата коЈа шго всто агака атакуваше на 

рабоиничкихе кужсурноЅуме! ничкж друштва ''Абрашевиќ” кои ш  забра- 

нуваше *

Поѕаѕаможѕаѕа конеолидациз© sa паржшжава оргзнизацида 

во Македонида како шуспешниот разветок шв ШШШО надде sa мѕогу 

големи шешкотѕи поради големажѕ ѕровала sa паржнекаѕа оргаѕнзацн~ 

да жз?о ѕаезеааа во лежожо sa 193? година, кога беѕ провалени мѕогу 

ѕарѕвскк организации во Македовија» Овѕ © период кога ce случува 

исжорискаѕга ѕресвржнѕда во историјата sa КПЈ со доаѓавеѕо sa дру- 

гарот $иео ка ѕе^зиѕо чело# Веднаш уоледи консолидација sa

оргаѕѕзаданге sa ШЈ во цела Југославѕ^ѕ* Посебно вшмаѕие друга- 

рот 2ито ш ЦЕ ЕПЈи посветада sa дарѕжекаѕз оргаввзздеда во Накедо- 

т$ ш  ш оо т м  да додде до ѕедзино што побрзо зацврсѕување, во Ма- 

кедониЗа испраќа пар^коки инсѕрукжорѕ кои мѕогу доприѕесувааш да 

зазакѕе ш да ее прошири пзргискага организацида во Македонија,

Kora веќе сшанува збор за овоз дериод секако дека треба 

да ce ошшеках кзрламентарвшге избори во 1938 година ш весхојува~ 

вето ва 1уШШ10 да исѕапи со свои кавдадѕзеи sa овие изборн к во 

која акцида ззбележителнз дејносж проЗави и Кузмзѕ Јосифовски.

Консолидаци3агз на КПЈ штнасжапа so ѕдењего на друга- 

рож Тштоsa недзино чело ce осеши sa герштридага sa цела Југо-
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бдавнЈа, a варочно во Македовија. По преземевшге евергдчга чеко~ 

ри од сгравз нз ЦК КШГ* во есеиша 1939 годгоа в дролежга  ̂ 1940 го- 

дина беа формирани ПК ma ПаржиЗзжа a ПК ва GKOJ, a во жоголем 

брод градови беа обвовеви и формирзвд нови партискд ж скоевоки 

организедии sa бро  ̂ 1 6 .^  Meryæoa cera дред иаретскажа оргавиза~ 

дада во НакедоввЗа ce ѕсѕречнја вови пречки што ги создаваше ое- 

крешарож ва HE ва ЕПЈ за Македонија Кеходаја ffietopos -  Шарло* код 

не дозволуваше во кзкедовијз да ce спроведувааз? директивите ва 

Ep КШГ шѕо беа довесеви »a ?-ша земсва паргиека ковферевциЗа ва 

КШ одржава во окхомврг1940 година во Загреб# МеходиЈја Шахоров 

-  Шарло гн охсхравувзже од пархискшее раководсзгва во Македонија 

сихе овве najm om  кадрш mmцврсхо osoega ma лнѕвјаѕа ве ЗШЈ«

Една од жрхвЕхе ва взквзха шарлова долихика сжава a Кузшв Јосн- 

фовска. Исхава 1940 година во Мзкедовида избувваа брав од шхрајко- 

ви a ѕарифви акдик. Go векои од шв раководеа синдикално оргави- 

зиравихе рабохвици во Урсовихе сивдшсазш м пзрхнскихе оргакизадаи, 

a некои шгра^кови иабувнаа a оповѕаао т во месха каде вемаше син- 

дикадни и даржжшш оргзнизашш. Geso жоз покаикуввше вѕрасвахз 

свесг каЗ рабохвичкажа клзса во Македотада* жжо дреѕехавуваше по- 

годва почвѕ з@ делување ma комунисѕихе* fasse беше еихузцидаха 

во МаведониЗа и крзлсхвохо Југославида во овод дредвоев период 

кога ce калеше револуциовервдох лик ва аародвдах хероЗ ва Југо- 

славида Кузмѕв Јосифовски»
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Б* Ш2ШШ0 К ДОБИВАШЕ HA ПРВИЖЕ РЕВОЛУЦИОНВИШ 003ШШИЈА

Народвиот хероЗ Кузман Јосифовскв -  е продев ва

23 јуни 1915 година во Прилеѕ« среѕо деге на родиѕелвѕе

Лефга ш Цвеѕан Јосифовекв» СемеЗсфвохо од кое ѕохеквувз Куѕмав 

Јооифовскв е рабожвичко -  туѕуновроизгедуввчко« Доматиизее, како 

Е вриледчаиад:©, го вшевах со имего Борко. Освовношо образовзнве 

го завршува во родниоѕ град Прклеп. Веднаш по воведувањего ва 

мовардо-фашистичкзта диктажура, вевародиио® решш вз сжара Југо- 

славија, укивува голем бро  ̂ ва оредви жксуш, гтадаазии г  учдажелсвв 

школи во Македовида* $ака во Прилеп ce укдаува Учителскзжа школа 

и вишете клаеови еа гкмѕазкјаѕа. Оемејеѕгооѕо ва Кузмава Јосифов- 

скк ве расползга со големи магеријадни средсѕва, меѓузеоа, сепав, 

уедевѕ да го иепраги Кузмав Зосифовсви да го прододаки средвожо 

образовзние во Бнтолска^а гимназида. Во уцебвага 1931/32 година 

Кузмав Јосифовски ce зашшуаа во ¥~те кдас гимназѕда во Биѕола.

Времето помеѓу двеге свеѕѕкж војки, во кое расге ж 

ce развивз* е извовредно шешко за македовскиош нзрод. Македовија 

е шзделеш, a Македокцшее ce воробеви нѕционално в сохдаЗално 

обесправеви, ïaa ѕеша шмречнѕ положбз зашиог варод го осудува- 

да гшш к проваѓе под еѕегете ва реакцшвервите »евародии режими. 

Кузмав Јоеифовски Јз чувсжвува и осозвава жаквазеа положба ушже во 

учетрхккѕе денови.^*^  ̂ Кзко учвшк во Биголскажа пшиѕвѕј» то;ј ce 

двики во напреднажа средвошколска средива и брзо ce вклучува во 

учевичкоао дввже&е» Во воваѕа средива вѕ добвва првшге револу- 

цнонерви созвавија од кои вема да ce ослободи до крадог на сводоѕ 

живоѕ* Во ова време меѓу «авредѕаѕеа средвошколска младвна од Бк~ 

голскаѕа гшшазида ce формирзви трабс^аз? веколку средвошколски
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марксвсѕшкн кружоци ва кок ce чиѕааѕ обрабоѕувзаѕ раата марк- 

ошотшш дела како и другз взпредва и револуциоверна лиѕераѕура 

ко^а во она време бшш ѕѕдсѕрого забраеувзва од власѕа* Во едев 

од ше|руѕсоци членува н ce дои со вавредта реводудионерни идеи

ш Кузмав Јосифовсви» Ова беже од аресудео звачеве Куѕман Јоснфов- 

о Ш во своиѕе идезви ногледи да ce сврѕи ков напреднсѕо, нрогре- 

снвво ксмушштичко двиткење* Како добар учевик во редовно време» 

во Јче бваѕа 1954/35 годздга, За завршува гимваѕвјадо во Бетола ш

со вакви вапреднв a револуционервн сознавизз ж определбн* Кузман 

Јосифовски замшува на сѕудин на Белградскиот уашверзиѕеж во ©ces

sa ва 1935 годгша*



1 2

B* BO РЕДОВИЅВ ВА ЕШШДНОШО С2УДЕВЅ(Ж0 ДВШЕМ

1. Револушговетрѕажа‘вабоѕа меѓу сдудетјиде ва 
Белгвадскиоз; увивевзиаеж

Жпоѕрад слабжте маѕеријалвв мсмввоosa на овоеѕо семедство 

кое всглавво ce издржувало во овѕ време од туѕувог» Кузмзѕ Јосж~ 

фовсет до завршувзњеѕо на гимкѕзиЗата зо Бшсола, «cessa 1935 го~> 

диѕа ce ззпшува »а Правѕиоѕ фзкулѕеѕ во Белград,^2 ̂ Ееговаѕа бу^- 

аа револуционервѕ природа не дозволувзла и овде да мирува• 

Краѕко време ш  дрис тигкув ањesо во Белград, ѕ©3 °© запознава оо 

широк круг sa напредви сѕуденѕѕ од Македонидз ш од другиѕе Југо- 

сдовевски земји в влегува во виѕлиѕе на иадредноѕо сѕуденѕско 

движеае«
Во ова време БШ презема една широка акцида sa иобилиза- 

ци;ја Ha оѕѕе прогресивви еили врз широка аѕѕифашисѕшка плахфор- 

Ma so ѕакз вареѕеѕиоѕ »Народен фроѕѕ " * Во оваз sa Парѕнда-

ѕа ce вклучувааѕ сѕуденѕиѕе »  комунисѕи, како и поголем брод ѕа~ 

иредви сѕуденѕи од Велградсетот уѕиверзиѕеѕ, кои зададиѕе на Пар- 

ѕи^аѕѕ гшизвршуваа дреку разлшшѕ форми г  ѕоаѕ оргавазирање 

уѕество sa народно -  фрснѕовскѕ собжрн вс мѕогу градови ѕирум 

Југославида, преку учество во passa рабоѕѕички демонстрации, дро™ 

ѕесѕѕа даѕинзи и друго.

Жнва и вераскивлива поврзаѕоеѕ со ѕародоѕ напредваѕе сѕу~ 

деѕѕк воспосѕавада преку своиѕе ззвтаадвн сѕуденѕсѕа друшѕва 

од кулѕурен каракѕер, кое ѕадмѕогу ce манифесѕиреше за време sa 

леѕниѕе распусѕж* Оваа форма sa дејносг ce шзкажа мѕогу ефикасна 

во поѕрзува&ехо со народно *  фроѕжовскоео движење. Формирањешс 

на вакви нзпредви сѕудевтски друштва со ѕок пракгшѕо раководеше
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парѕискаѕа организацијз sa Велградскиот уввверзвшеш задочѕа уѕше

од учебвзта 1935/36 година» a висшивекн прелом во sog поглед нас«

sasa во уѕебвага 1936/3? годивз,^3  ̂ Видво меоѕо во овне револуцво~*

шрш акжѕвѕосги на сз*удевтез?е од Белгрздскѕоз* уввѕерзтает дри-

каѓа и sa ешудевшиге од Македови^а ппео студирза во Белград. И по-

краЗ хоа шго броЈјош вз Македовскиге сѕудешгв, жоради одреденатз

полиетка ва ѕогажните управувачн беша повеќе од скромен, се-

даѕ наЗдоа свое место меѓу вѕдредшше н борбеѕв сѕудеѕѕи од раани- 
*14)ке крѕшта. ' Меѓу вапредвиѕсе Македонски сѕеуденти нз Белградски~ 

ош уввверзвгеѕ зо ова време спаѓа ш Кузмзв Јоежфовски» Во овоЗ 

период поради бругалвосга вз невародѕиоз: режим, Белградскише сту- 

ден!’и чесз?о паѕи повраано вреземаа акзрш и оргавизираа демовсѕра~ 

цш во кои уѕесгвуваа сгудевѕж од сиѕе крзишга sa Југославѕза, a 

ме#у ѕнв земаа ужесзЈво и напредвиге македовскѕ сшудеши* Во осж» 

гурувањеѕо ва демоаирашше ж вивниФв колошш, од челоѕо» хилозг, 

по целаѕз должина шод обеѕе странѕ, со голи раце и вооружеѕ« оо 

тули, какева? гае еигурѕо ja бравеа демовсжравскага кодова од ва~ 

легоз? на жавдаршгае. Во ѕѕе судирава оо жандармит е иеусшрашиво ее 

бореа вапредвиѕе схудентв од цела Југославк^8 * Осмав Карабеговшс, 

Овето Мартиновиќ, Мѕрче Ацев, Сзграшо Пкндур, Кузмѕв Јосифовеки 

н други. Како резулша® sa ce позаеилевиоѕ ѕрихисоѕ sa невзродниоѕ 

режим вѕ сѕара Југославжда» коЈ вароѕно со големз жеогина ce ва- 

фрлаше врз вавреднжге сжудеѕѕш» me почваа да ce иоврзувазѕ ш 

заедниѕкж да ѕаежзпувааж* Меѓу вив вззаккввви беа комунисзжсе 

вов сЕоејз ва ѕело ва секоја акци^а и ва Пврѕвјега.

Под вввво влизание везвавивио беже формирава едва оргаѕизадаза 

ШТО се тжаше «Народви студенш4 ж кода гв обедввуваше навредвиге

сжудевжи од Белградскиог уввверзжѕеѕ» Македовскихе сшудевши вле~ 

вови ва «Народввте студевши« држеа еост&вот во аулнѕе* бвло ва

•/•
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Правшог шт Хшлкквоѕ факЈшет,Еа ѕие сосѕавода говореа sa

spe дѕиѕе сшудетаа, кои беа и адеолошки азградеви како Ошрашо

Пивџур» ЈБубвв Цвежков, Мирче Дкев, Кузмав Јосѕфозскн и други.

Kora активвосжа ва вшрвдѕтае македонски сжудевтн ce прожкрк ш 

доби ѕомасовеѕ кѕраккер* тгочвз да ce раѕшодува и за создевање 

на легзлни форми sa деЈеѕвување« Хаква легална форма беше еозда- 

дена со формвра&ето im кужеурш-ѕросвеѕѕоѕо друатво ”Вардар,ѓв 

Друзгво^о на Јлрвин беие формирано во Загреб во учебнаѕа 19ЅЅ/36 

годива. СледеЈки го вршеро« ш& свотае загребскѕ другари, со тт 

секогбЈв беа во ветаакзи и белградовиФе отудевѕж -  Македовци реш»- 

Ja да* формираа1 свое кулхурво-ороевеѕво друшево «Вардар1** шормира- 

в»ехо sa ова аакредно егудеагско друдаво уследн како реѕулѕаз* sa 

залага&е^о на saspe ддаше македоѕскѕ оѕ удешѕш аа

ѕри Велградсквоѕ увнѕараѕхеѕ, меѓу кои особено ce исжакѕуваа Дим-
17]

че Леѕков. к Страшо Пввџур, ѕож шѕо беа »  ѕегови раководиѕели, f/ 
Целѕа sa дружѕвоѕо беже да ги собира македонсште сгуденѕѕ да

гж обедшува ѕивниѕе ешш* да Ja ѕоординира и заЈѕкнува
18]рабоѕа, a особеѕо ѕоЈлпвчпсага «  кулжурнага акѕивносг. '  Оза 

дрзтшво “Вардар” sa белградскѕзсе македонсш сѕудевѕѕ беже фсрш- 

рано дури во ѕоемврѕ 1936 годива, Друшѕвожо оргаѕжзѕрело

сосѕанода во сукереноз? sa Правввох факулѕes. На ооот&шош ce 

диекугирало за внагрешвѕжа и нздворешнаша шмшсвдка cs$y©ipga.

Овие собкрѕ секогѕж биле многу добро иосеагуван« од вапрадзтае 

македовскѕ сжуденаш и sa шв ce водела жжза ѕѕѕересѕа диекуеи- 

Ј а « Ha овже состаѕоцн честонѕѕѕ првсусжвувал Кузкаѕ Јосифов- 

сет ж ѕреку yseosBoœo во sce© двовуовн го коваже своЈоѕ револуцзао- 

ѕереѕ лак* ЗѕачаЈѕо е ѕоа дека овза акгавносѕ ѕз македовскиже 

ваѕредви сѕудеѕѕи преку друшжвого “Вардар» ce пренесува во Ma»

кедоѕнЈа, шз?о беже a ѕричша so бараве sa Миѕистерсѕвоѕо sa вна— 

греѕш рабоѕи» ушшт^ттошт вшада го забраѕаж друшѕвого

16]
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во дролегѕа «a 1937 година,20  ̂ 1 после ззбранаѕа sa друвѕвого

ЈШардар” рѕволуциоsepsama активѕосѕ sa аацредвизее македонекѕ

сѕудензш sa Белградскиох универзетгеѕе нродолжува со несмалено

жедао, бидедки капредѕиже мзкедовеки студевѕв изѕаоѓаа® други

форми sa деЗност од кои поѕеквувавФ ишЈцијат&виѕе за ниввата sa-

гамошна дедносзе* Едѕа од гав други форма sa деЈѕосг ш$о е корис-

гена од стравз sa ваѕредниѕсе еѕуденте од Велградекиог унизерзагеѕ»

a меѓу шв н од македонскиге ееудензш ш̂ етот&ВЈша&т ш »Акдаоѕен

одбор sa еѕрувдпге студенгшшздружеш*|а (АООСУ)“ , формкраѕ во

Зунж 1934 годива. AQCQJ ѕретстзвуваше епецифичѕо раководѕо згело

sa вапредните сагудевзш кое што беие Cïsopeso и ga развѕваше сво-
21gai*a акѕивноса; sa инициЈагива sa комдгвксѕиѕе што без ѕ во

веговожо sagæeoso раководсѕво* Од големо зваѕење за напредѕошо 

сѕудеод&со движе&ѕ ж за паргискааа организзѕвја на Белградскиот 

универзижег беше фактозг ш$о АОССУ dene легалѕо гело шѕо го корис- 

агеше Партајаха и воопшго ѕрогресѕвѕого еѕудевзесзгво во борбаѕа 

ѕроѕив режимоаг sog што ое повеќе добкваше арофѕшвсгшка орненѕа« 

ција. Надголем брод од акциоте од кулжуреѕ и полаѕздки каракѕер, 

од сиорѕсѕиоѕ живот, како ш за подобруваље sa мзтериЗалвзга лолож- 

ба sa сгуденФаѕе» погекваа и беа иѕициранѕ од АОССУ,22  ̂ Во рако- 

водѕиге згела sa АОССУ ce наоѓаа ш македонски ѕапредни сѕудеѕти, 

како Олавка Фидаѕова, Риско Џун0в2^ и  други,

Во ова време, кога ш Еузмѕѕ Јосшфовскѕ е сѕудеѕш sa 

Правниот факултеѕ во Белград, на Белградскиог ушгаѕрзктее® посѕое- 

ла дака т добро консолидована ѕарѕнска организздиза, ѕо^а во свон- 

те редови ги прнбира и прогресивншее еѕуденоги од Македошздз, меѓу 

кои ќе бѕде ж Кузман Јосифовскѕѕ. Ушге од првшге бруцошки деѕови, 

Кузман Зосифовскв ce ѕоврзува со напредѕиѕе сѕудеѕти ш акшивѕо 

учесгвува so студеншските зкции што ги водаш студенѕиее ѕод рако- 

водсгвоѕо sa ВШ. Свозажа акѕивнос® за време нз сшудтаѕе во Бел-
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градt Кузмаѕ Јосифовски не за исдрпувѕ оамо во сзЈудеотвкото двв:~ 

•жење ш револуцио вертаѕ е акцки изведувани во аулит-е нз Ушверзш:®*“ 

ѕоѕ. Hero Н§рѕдЗ@2а го ориенѕира дз ce öopi-i к вздѕор од Универзи-* 

26202» Дб рабоѕи as ообираае ш м о б  чеснж луѓе» Ѕаѕедонци 

8а рѕбога во Белград.24^Меѓу2оа, со ова не е ce кажаво за револу- 

циовернага деЗвоск шџ Кузман Јосжфовокж sa Велградскиоѕ ушшерзи-

262» 38 коза 8К2ИВН0С2 Ќ6 02880  Збор П0В828Цу ВО ЅРУДОВ,

£« Учес2В0 во ШШШ. Неводдиод Фвонг и Оивднкалношо

двздѕење во Придев

Посгетхево но свгурво ередувш»е sa редовиже sa ШЈ» ш20

васхѕна од 1935 годвѕа ѕзвзму» ѕаѕо и нејзиноѕо зааемање ce xio~ 

правилен сѕѕв по одвос sa мѕкедокского вацѕонално прашање* 

едва од гдаввтае ххричшш за поззвувзве оформуваве на едва вова 

реводуционерш егруда во Македошја» чвј грбвѕ« т раководно задро 

го сочинуваа » воглѕвном» македовските студенти од Загребсккох 

Белградекжох увиверѕахех шод други комуиисхи* Ова ново деѕже&ѕ 

ce ввкаше МДВАДО (Махседсшски вародее покрет). Под ова ce тад- 

разбира, како шхо хшшува еден од веговете акѕерв Кирил 

Osa масовно двиѕењв ш2о почна дѕ ce создава во хеѕох 1934 го- 

дива ѕ да ее развива поваѕаму во sa вледвнѕе неколку годн«

«s» a ш20 гн швѕв mmивицајаѕори кокувистиѕе, како 

ѕраѕтти -  вационалвага програма на КПЈ, како освова -

С2ановш2в2о дека словвнскаѕа ехтачка грува во МаведонвЗа apes* 

02авува восебвз» Македонека Bsxpxga, како вазблнска дел -  аосѕиг-* 

нуваљего вациовѕлвв слобода ш& Македовекиош нѕрод во ззеднкца 

со другиѕе народи ва ЈугослѕвжЈа и како меход кѕ рабошѕ «  шаро- 

KG20 собираље вѕ вародох» аолуилегална организадвза ш С2ремеж
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38 јавео ѕгкесува&е sa основвиѕе бараља вѕ двжжевеѕо* Фвтшшш 

ее рабогешв за едво двшкење кое по овојјоѕ анксифашизам к демокраѕ- 

окѕ шнрочнна му одговараже т  Вародниож фровг£?'Јо а̂ по Tepssopiaja- 

tea ш ко^а беже уперееа тготтв деЗвоет» како и ш  вроврамѕѕа ва 

де^сѕвувзвеѕо и нациовалваѕа опфѕѕеносш на маеиѕе* беше хоа лево 

орвевѕирено Мѕкедоѕеш ведаовалво -  ослободигелно движење, Оозда- 

вањето ва ВДШО веушоезг бвше ва векоз вачин резулѕаг ва sacsojjy- 

вањеѕо за реализадаза на зѕклучоцмте донесеш ва 1?~та®а шзртнска 

вовферевциЗа еа НПЈ по одвос ва ршава&езго ва вадаовалножо прѕша- 

ае на Југословевските вароди ш во Македониза, «ако sa шѕо ѕоцвр- 

сфо поврѕување ва КаржиЗазга со широкиѕе вародви маси, селанетвоѕо 

и вшхредѕазга иетелигендазз. Половива годива подоцна, ва одржзвиоѕ? 

Нлевум sa КШГ во Оцлшѕ во зуви 1935 годива, ова прашз&е за швр- 

ѕуваве ва рабоѕшшаѕа класа со селашгвозео вациовалво угвеѕе*- 

виѕе мзси од грѕдо® и селоѕо, беше уѕѕгае нодецидво посѕевеѕо оо 

одлукаша sa создавѕте на дрофажисѕсшпш еародев фроѕѕе sa борба 

прохив возво-фашвсѕичкѕжа дикзеазгура so земдаге, ,сд̂ одвосво во крѕл- 

o ïb o ïo  Југославиза. Еов опроведување ва овие одлуки ведваш по одр* 

ѕувз&ехо ѕа Оалжѕеквоѕ алецум приезгапи паржиокзѕа оргавкзација 

во Македови^а» која ѕ$о вааравн и обада да во креговорд со

граѓаѕскиге долкѕичарн од здружевага онозжцгзѕ* За ѕаа eoessa 

1935 годива во СкопЗв беже формирзн полуилегален одбор sa Народ- 

» boï фровѕ, еоз ведваж osas* во преговори и врз основа на а*оа бе- 

же нѕрабогеѕа демокражска шшѕформа оо кода ое бараже да ce фор- 

мжра Накедовски народев фрош- како демокрашска органаѕација на 

оште сшшво МакедониЈја ѕѕо ќ еее  борзж sa демокрагскз Југослави- 

ЗЗј во « o ja еттенароди» вклучува^ет го и Македонокиош народ* ќе 

бжда1‘ рашодраввн. Но до неззкно реалазираве ѕе дозде, бкдедет 

при «разог ва 1935 година ш цочеФоко* на 1936 година во Македови-
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5©' тотвишпровалз во која»покрај мѕогубро*|от комувиозш,падва

во зѕѕвор шОдбороѕ вѕ Народтгож фронѕ»*^ $оѕ беа првике ѕочехо- 

т  sa еоздавдое на Народев фронг во Македонидѕ* Неговоѕо создѕва- 

ве додде многу Еовеќе до жзрѕз ао 1936 годивв оо формкраѕего на 

МАНАПО* Програмаѕа ш МАЈШ10 но своЗаага жирочина веувшосзг ш se ce 

разликувше од арограмаз*© на Народвнот фровт. Плаѕформаѕа llâ- 

НАПО бше доводно жирока да во своите рашш гѕ прибере не оамо 

комЈтстте, тјкј ш сшее гхрогресивви енли во Маведовиза жео беа 

расподоѕеет sa борба прошив венародвиот режим« Шеѓу за~

дачи шго беа зацртаак во прогрзмаѕа ша cnaraaî Собирзве

ва македовскиге вародви мѕеи и иотиѕее оргавизкрѕно да ги ввлучува 

во автифашисзшчкоѕо двѕкеое во ЈугославиЗа, во борба прохив вева- 

родвтше реждаш, за одбрана нѕ аемЗаша9 за ршаваѕе на надионално- 

so прашање вз взродите н@ ЈугоодавиЈЈа» со ѕоа решавзље и ив на«е- 

Д08СК020 вацаовадно нрашање. Во македовеквох народен покреѕ ее 

тжЈчтш. 08знапрвдни2е штт дуѓе од Македошдаг a Кузмаѕ Јоснфов» 

ска е едев од ееговдаге оргаетзаѕори и рабожи на веговото формнра«- 

ве.^0  ̂ Од големо ѕнѕчвње за идеЗно-шлиѕичкоѕо оформува&е на MA- 

ШДО беше соезгзвокоѕ* шаго ce одржа во Охрид на авгуск 1936 го- 

дива» на ко  ̂ учесхвувза схуденхи, шгелекѕуалцв ш « в с .

изшрани Накедонци од Скопзеѕ Кумааово, Велес, Вшгола? Прилев* 

Кавадарда» Реоее, Охрид ш $еѕово*л9  ̂ Меѓу учеснжцихе нз овод сос- 

тано* e и Кузиан Јооифовок* -  ГОгау.30) l0 3 МВ0ГУ »»ривеоува sa 
формирањекс на ллаѕформаха шдејсгвувааезго не ова движеве, кзко

меѓу Македовските сѕуденги на Велгрздскио® ушшерзихеѕ, хака а на 

ѕѕревоз? та самага Маѕседошда* Акѕивнооѕа на ШШАПО во МакедовиЈа 

заживува зо време на жетвште месеци, одвосно за лешви 

распусѕв, когз шкедошектае ежудешги о^ Велгредскио® m Загребски- 

од укиверзвтег си доаѓаат во родниже месѕа во Македовијаѕ каде

•/.
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ms© учеежвувааж во рабш?а*в se еамо ва ѕзрѕискише органнзацет* * 

®уку и во рзбоѕажа на разви кудасурно-вроовежни друшжва, клубовзѕ 

Е културво»иросвежѕи оргѕнизации кзко ѕрервеѕнѕе лозШј друвисвожо 

пАбрашевжќ" и други, ses ш Јѕ дедноег напредвиѕе егуденшн гима~ 

нифесшжрааж ждежѕе sa Ш Ш О придобнвајш ги оншаѕѕшѕе sa масв-» 

æe врз пдаѕформѕ*© »а МАНАДО» За вѕква цел ш Кузмаѕ Јосафовекж 

гк користи легвиже ожудееѕеки фершѕ ѕога нреотозува во родвжоѕ 

Прилеп. Ова е време ѕшгѕ ое одржува УИ-чзѕ ковгрес sa Кошсвгер- 

ѕаѕа, на ѕоз покраз друвозш, е согледана фадасжжчважа опасѕосш,

ѕ е довееена одлука за фѕршрање на Аѕзеифажистичѕи народен фронх
*ѕ1 >жѕо за нрифаќѕ ш Комувиотиѕкаха аарѕија sa Југоелавжза» '  Под 

влизание нз HapamjJaspa ожѕе прогреонвѕж сили во кралоѕвоѕо Југоола“  

виЗа ѕаѕочѕувааѕ да ги еоздавааг оргавизацииже sa Нзродѕжоѕ фроѕзг, 

Ваква органкзацидѕ е создадева од еspasa sa лрогресивните снлж 

во Прилеѕ. lia веЗаинохо создаваае, како ш sa обедивувањеѕо sa es

se ѕрогресивви сили во Прилеѕ, каде во моменѕи посзсож в разедиѕе- 

жоож меѓу рабоѕвицизсе ѕ сжудевжжѕе и жѕѕелекжуалцадге, Голем до~ 

иривос sa шшвожо обедивување давааж вапредните отудентж, a меѓу 

ѕжв в Куѕмѕѕ Јосифовскн, Ширче Ацев, Коле Чашуле, Борка Ѕалееѕк 

и другж.32  ̂ Во ова време во Прилеж, шото ѕака* делувааж ж Уроовн«* 

ше ежѕджкзѕн. Во продлабочувањежо sa еивваѕа зкашвносг, како ѕ 

во борбаѕа со passas© рефоршсгички схруѕ во сивдакалвоѕо двшее- 

ае во Прилеп од тпотsa «дебеломесовцЕ*' жво нивѕожо рзскинува- 

ње иежо жака учесжвуваше и Кузмаѕ Јосифовски -  Пиѕу*

Go' обвдиѕуван*еѕо еа неколкуже синджкалвн жодруаеѕици во 

19Ѕ7 година беже формаран Меехен меѓусжруковеѕ снвдикалеѕ одбор 

во Прилеп, Меѓуѕоа, ш покрзз едиаоавеножо синдѕкалѕо двкжеае во 

Прилеп ие беже единсжвеѕо жуку раведаснето во passa грудаѕ меѓу 

ѕои извесно време домиѕираше соци.јал-демокражсѕажа груѕа на чело
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co Орда« Косшоски -  Дебело месо, коз восдосзгавил врска со лиде- 

poæ в® социд ал-*демокра®«ѕе Живко -Тсшзловшс, под чие влкјатае «

За усмерува н рабошѕ-жа еа прилепското оввдакадво дважење во дхогре~ 

жен правец, спротивев швсшзвовиѕе на KffiTf по одвос ва вациовал- 

ноао пражање шв пожтгтк&та ma000 Ћи други прашања* билодра~

чива MecsEoæ кошгаеѕ 8© МШво Прилед осѕро да реагкра взкви-

œe еѕавови ва мДебеломесовдим г ков крајо^ sa *1939 годииа како 

реаулт&т ва дејвосѕа на «омушштше Ордав Еосѕовеки -  Дебело месо 

и неговиѕе симаажизерк беа шсклучетод Маѓусзеруковког сивдгкален 

одбор, a раководсшвото шѕ Одбороѕе го презедоз комувисзгиже. За 

прегседагел ва Одбороѕ бил избран Мице Димескж, a аа секрезеар 

Мжце Koaap*vV  ̂ Во раскливкувањежо es *'Деб еломесо вци” голем придо- 

нес со своеѕо револудеонерео искусззводадоа н напредвизге жржлепски 

оѕудедов што ce школуваа ва Загребскиоѕ ѕ Белградскаоаг универаж-

меѓу кои вждао меешо зааема Кузман Јосифовскв* 3

3, Учесжво во нараамешгззшвѕе изборв 1956 годша 
и пос*сануваве чл.ет на КПЈ

Во декемврв 1938 година во ѕралсгвоагс ЈугославиЗа без 

спроведеви пардамешпарни изборж* Како в свше догогаиадг шзбори 

шѕо беа спроведувави во æaa еенародвз држава, ж овие избори без 

врооледени со полициоки ïepop т тшпекулацш. За време 

на овие избори Кузмав Јосифовскж ce наоѓаше на схудии во Белград 

ш како што веке беше кстакважо» акзшвно е шлучт во вааредноѕо 

озгудеишско движење нѕ Белградокиож уштерзижег. Неговаша револу- 

даоверва акжкваосг во време еа овие изборн ce изведува т надвор 

од Белградскиог ушшерзетеж, Овие ѕзборж беа пропратеви со голе- 

Miî тжштшш.раздвижувања во кож зедоа учесгво голем брод воли-

ѕеидки парѕет.



Нзрочно до големи т т т чш  раздвшжувања за време нз овш 

нзборѕ, ш  кои зеде големо ужесхво и МАЕАДО» доЗде не само во вз- 

иредѕиѕе схудвнхски оредиет во Белград a 8агребѕ туку и sa ѕере- 

вох во МзкедониЗз в Прилед, a во големо аѕгажирање проЗзвн 

Кузмав Јосифовекк» «о^ cera веќе шулога sa асѕакѕаш рако- 

водихел ва ШШАПО. Во Прилш и овае избори, како ж пратходвтае, 

иретстевуваа волихиѕка школа за калење на «зродвиѕе маои. Во гра- 

дот вдицидаживата ga имаа арогрееивната отѕвливевца^а и огудеѕ«* 

хет@„ меѓу кожѕ докрвј Кузмав Јосифовски, влегувззѕ Рашо Левва- 

зеаѕ Дише СтоЗанооки -  Мжре,. Љубев Лаѕе, д-р Глигор Шофоскж, Љу» 

бен Цвехвов» Добре Јованоскж, Мирже Ацев, Борка Шалееки, Крум 

Шошев» Неходаја Соѕолоеки *  Meme и другн,'0"*1 За вклучувања во 

овие избори раководвжѕе аттшптшна ЖШШО нрезедоа обемви hoï-  

воѕовкж ш мерки* Во врек© со гоа беа водевж и вреговорк г рзз- 

гледувани мснквосфвхе за вклучува&е ѕѕ МАШШО во блокоѕе sa опозв- 

цијја^а и sa исѕаѕвува&е на негови каѕдидаши во рамкихе sa здру- 

женажа опозеди ѕ̂ . Меѓухоа, водачихе на орпокихе граѓансет варѕеш 

во опозшдеЗа» без искдувок ѕа^ретнѕелѕо одби^а да ѕрифаѕах било 

каков вредлог шш солуци^а во ѕаа сшсла*ЅЅ  ̂ И охкако ce 

Залови сиѕе обжди кзд врвевиѕе sa сраскжхе взржик»

ополвомовгаени ѕреѕсхаѕвида кз НАШШО од Белгред в Загреб, меѓу 

кои ce езоѓаше ш Кузман Јосифовскж» схапвја во ковѕакх со Влзѕко 

Мачвк* водачоѕ на Хрваѕскѕѕа селаѕека парнда ш шооштежош ша л е с ѕѕѕ* 

sa ва здруженаѕа опозвдида, Преѕеѕавшдихе sa ШШАПО ари жоа му 

ѕаправиЗа дредлог на Мачвка од МАНАНО, одѕосно веговшсе каѕджда- 

sa 83 драѕеѕжцн од Македони^а дирекхво да ce врзаѕ за носиѕелош 

sa здрухсеѕаха оѕозкцијѕ.'"'0' Мвѓухоа» ѕ овод ѕах Кузмав Јосифов- 

еки и другаѕе раковсдахелѕ ва ШШШО осѕаѕѕа длабоко рззочараѕк 

порадк ѕесогласувѕњеѕо sa Мачека со ѕившот предлог кеговохо
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иосочЈваве ШАЅШГО дѕ ce врзи sa векоја од орпокаѕе шхсзициони 

иарвии, бидејки тод ке сакзл да ce ѕамери со орпскиге нарзшери* 

$ѕ«а ш овоз обид из 1ШШ10 вропѕдеа# Go оглед ва оше околѕооѕи, 

како шпречкете sa влзсч-з» ЈШШГО se можеше сзмоехоЗно да шоттш 

ва парламешгарниѕе ѕзбори во 1938 годиѕз, Прсшадѕа, иеѕо гака» и 

обидот sa македонскиФе комунисте да нзлезаѕ sa овие изборѕ, како 

ѕрежсѕаветцк ѕѕ ПарФВјзгз sa рабоѕѕиоѕ »арод, тоза во ѕоа време 

обидувате (ѕасѕозувзше) дѕ |@ сѕворв ХОЈ имашеобжди вејзшш 

оргзнизацкѕда ее формирааѕ шво Македонија, Оѕкако беа исцрвеѕк 

сште можвоезш зз самосѕо^ѕо исшзпување sa ва Јмрламенгзр-*

ш$е взборн» раководигелиѕе sa ЕШАПО во договор со Парѕи^аѕа 

решиза ѕражеѕичетте каидкдаши, што гѕ ѕредлагаа врогресивѕиѕе 

маси во Македоѕија, да ce врзуваазе за лисз?з$а sa ЗеиЗоделокзѕз 

парѕиза sa Јода Јовѕновнќ» зѕ кода постоеше даеле&е дека е помалу 

кошромшсовава меѓу широките ѕародви шат т  Македонија, На пре- 

говориѕе со оваа аартија» македонски^е ѕреѕохав бараа одржу** 

ваве sa веколку предизборнѕ мтттш во Македоѕн^а и sa нив да ce 

зборува sa македонска Зазик. Отат ова беше ѕрѕфажево од сшрзва 

sa ЗемЗодедскаѕа парчгиЗа, Јоца Јоваѕовиќ беѕш вокавеѕ да носе- 

т  Македовѕја ш да одржа неколку предизбореи квѕввѕв* Во овѕ вре~ 

ме Еузмаѕ Јосифовски, жако ое ваоѓзше sa сжудшѕ во Велград» ѕој 

беше во постоЗаѕа врска со Македота^а и ѕесго за Окоидѕе*

Прилеп и Охрид, ѕреѕесувззки гж искусѕваѕа на револуционерного 

двше&е * ù ̂ ̂ Нароѕито Кузмзн Јосифовскк беше ангажиран во ова вре~ 

ме околу дршремите sa условше за успешѕо водење sa предизборна- 

з?а камѕања, Оѕкако беше ѕосткгнага спогодбага со Земдоделсѕага 

пархвја» прогреоиввдаее огудеѕжк од Македоѕаја во Белград одржаа 

сосгаѕок sa sog ce доѕесе решение еиѕе акгивѕсши-сѕудеѕѕѕ да оаи- 

даг во родните месѕа ш да es вкдучаѕ во аредизборнагѕ борба9 да
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arssspaax sa кандѕдѕѕнте од здруксеватз шзозшѕиЈа.38  ̂ Ведеаш 80 

овгз одлука, односно непосредво пред парламешс артгее кзбори, од 

Белград во Прилеп ce враќа Кузмаи Јоеифовоки* чнЈз акхквнооѕ зна~ 

чаЈво придонесува за мобшшзациЈѕ на масете да гдасаах за лшсѕатв 

на здруженаха оаозициЈа.*52̂  Нако бешв дооѕа мжад, Кузмав Јоонфов- 

ски беше популарен сред прогресивната срединѕ so Прилеп пред

тав sog арехсхавуваше воѕавваѕ револуционер, 2оа го покажува, 

покрѕз другото, шфакхоѕ што то$е избран да зборува предиз-

борввох шшшт во Пралеп покрај Јоца Јовавовиќ. На самаоѕ ден на 

одрзкувааето на предизборвиоѕ шзкеивг Кузмае Јосифовски во ѕоѕѕол- 

Н0С2 Ja жсполни доверенаха зздача, На шѕавгоѕ во Прилел ао Јоца 

Јовановиќ зборуваше Кузмав Јосифовски на македоаокв Јазик.^и^Не~ 

говнхе шшмени зборовж иока.жзви ва маЈчш јазтс беа со одобрува- 

ње ш овации одобрави ©д ирвсутаете вуваа ужге едев

доказ за револудиовервиае свособвосгш со кок располагаше Кузмав 

Јосвфоѕска. Низ ваквиже вегови ре^олуциоверви жсзсапи ce ваЈаше 

лжкоз? ва шдтот голем македонски ревслудиовер. За време ва овке 

избори Кузмзв Јооифовсѕш иоѕаиува не само кзко мст&киат раково~ 

дител «a МАНАПО *гуку и како члев es Ш1Ј во чшш редовн боде при- 

мек згокму оваа 1938 годжвѕ во Партескатз организациЈа на вахгред- 

®иѕ?е стЈдаши од Ѕежгр&дошот увжверзвдгез? од схрава на Иво Лола

Рибар*"1̂  Ова беше големо жризвзвне за револуционерната дејносзг 

ш Куѕмав Јосжфовеки и воедво пошгжк за вови револудио-

иерви потфати*

4» Охудевдоки п-реодо:} во ОоФвЗа, g вваќаае во ЖакедовиЗа

Каке видев раководител нѕ вѕжредвсѕео сжудевѕско движеље 

ва Белградскиоз? утаверзвтеѕ и каѕо прешсгаваик ma. вародвиге сшудев- 

ш , Кузмав ЈосифовскЕ е избрак за члев на с^удешгсказгз делегаци-
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ga на Бедградекиоѕ ушвврзда?ег9 кода т  вжораѕз иоловина на 

меее« мад во 193Ѕ годета ja поеетш ОофжЈз во кодѕ нреетодуваше 

една недела ш go  ѕоа нм Јз враѕи ѕреѕходввга даеезга на Бугарски- 

те сгудешЈИ од Оофискиог ушшерзиѕет ва Белград* Ова беше пержод 

кога официЗзлѕазга бугарска полиѕика, коЈа водеже курс за зближу- 

ва&е со Југославнја, создаваше поводи за воспосаавување нѕ доѕее- 

ш  тмтттшш зшмеѓу адгадинага во Вугарија оѕаа во ЈугославаЗа,

со дао беа еоздадеш условж sa сорабогка меѓу македоѕокѕѕа млади- 

на од Вардарска в Пвршекѕ Македонида» Ѕаа сорабоѕка в поврѕувања 

на младиге од овне два дела на МвкедониЗа доби назопиплив нзј- 

мзвифеоѕационен облик sa време sa вроолаваѕа ѕѕ педесезггодшншЈазѓ© 

на Софаекиоа? ушш ерзктет во 1938 година, посеѕзга на сѕудаѕг- 

скаша делегацида од Белградокиож универзижаг sa СофШЈКиозг гокму 

ce поклопуваше со оваа годишшна. Овод еднокедалеи цресѕоЗ нз 

сжудеѕгеката делегацѕЗ® од Белградеииоѕ ушшерзиѕез? во Софѕда, 

во коЈз имаше дваесеѕвна Македонци, беше максѕмално жекорисге» 

за вѕаемио зѕпознавш&а и размева sa иекусѕва sa шжо билз одржани 

и веколку сосгаѕоци од меѓусебен ииформагнвев кзрзетер* Македоѕ- 

скнѕе сзгудешшоваа прилика џаискорнсѕкле не само sa воспоеѕз- 

вување на ковѕакзеи со македошкиѕ© сѕудешгн од Ииринска Македа- 

ѕѕЗа, зеуву васаго̂ уваазр н да ооазаразг hïo аоддѕбока сорабогка на 

полеѕо sa рвволуциоверѕазга де^носж, научвиже досжкгнувањз во раз- 

рабоѕувзњего на иеториекоѕо шштто на Шакедонекиоѕ народ, sa no- 

лезго Sa кулѕурагз a друго, Еарочво големи наеѕоЈувааа за продла- 

бочуваве нѕ оваа еоработеа прзвѕ Еузман Јосвфовоки. Заедко со 

Кузман Јосифовеки во сгудевгсвага делегзѕрда имаше н другж иа- 

кедовски 02удеѕ®а9 кзкоѕ Славкѕ ФидаѕовЗј, Ѓорги Фнлипоски 

други. Ова е прв apectcog sa Кузмѕн Зоеифовскк во Оофида, И во 

оваа прилика ï-03 sa може да мирува ж ги мзннфесшира евошее ре-

•/•
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волуциоверни ндви, 8а време вѕ оваа екекурзија Кузман е едев

од инициЗвѕориге Македонеките отудеѕѕн од оваа студенѕска деле~

гацкЗа да го нооатат гробот т  Ѓорче Петров н да му оддадаѕ? 
тчшТџ&8) Оообево дожиѕува&е ва Кузмаи Јосифовскѕ за време ва

овоЗ вресшоз во ОофиЗа претставуваше средбага со во^водата Крсте

Гермов Шќвр» кого Кузмав восифовс«и го досетуѕа во веговиот дом

заедво со напреднаша озѕудентка Олавка Фидавова. Во живиот pêaro-

вор со војводата Шаќкр, Кузмае Јосвфовекв рѕзшнувѕ даслења оо

овоЗ Ешвдевскн македовоет револуциоаер за македовского реѕодухдао-

вервоѕо двшсеве* Ожввувздет ги при тоз сеќавањзтз за мвогу нзс-

ѕаѕи од Илжндевскат© ешшедз од 1903 година, БидеЗки од При~

леп војводаѕа Шаќнр во овсд разговор се ивтереоирад за многу л у

ѓе што т о $ ж ш ч в о  ги п о з в а в а л « З а  време ва овод врвс«*

гоЗ во Софијз Куамаи Јооафовски со групата македовскк еѕудешш

од сѕудешскатз делегацида крисуствува ша заедшчкаѕа македовска

литературва вечер захо ce одржува во културвиоѕ дом ва Крушевско-

$о брзтетво, ко^а шѕо вечер била дроследева оо говори од Вардар-

ска ж Пиршска Македоаија, во кои ce зборувало зз поѕребаѕа од

заедетчко изградување ва Македовската вадаоналшз култура.%5̂ Оа~

мото Фоа зборува декз за време ва оваа студентска средба беѕе

©отварешз усшѕѕт© ссрабожка меѓу мзкедоеските студенѕи од Вар-

дарска к Пиривска МакедовиЗа, за шѕо и sag едввѕе ѕ кад другаде

ce развкваше и јаквеше нациовалнатз свесж pesoдуцаоиврввѕе чув»»

ства за своежо единсхвево вациовалво доѕекло* зз сводзта едивсхве-

ва Македоаска хахковива, кода била 8© само »ациовално и социдзл-

но поробева* туку a водедева. Оѕудевхскиох вреохоЗ во Оофв;јз и

ковхекхахе шхо при тоа гж оствари Кузман Јосифовскк со аапредвиѕе

студевшн од ХМривска Македовија и со ваиредотге бугарски студев-

зеи, бале од ведроцевливо значеае за поватамошкого изградувзае



на револудашѕершот дик ша Кузман Јосифовоки* Ео завршуваѕеѕо 

sa ѕосеѕата sa ОофиЈе* Кузмаѕ Јосифовска, заедно со оо 

сшуденти, ce враќе во Белгрзд. По неколку двевео задржување во 

Белград 2о;ј доаѓа т  МакедониЗ3»46  ̂ Овоз пз2* овз доагаше во 

МакедовиЗа* жрзктично за Куѕмава звача преквнуваве со сгудавпе 

sa Правшот факулше® во Белград к иеговоѕ-о револуцвонерно авга~ 

жираае sa шереѕох ва Македозида, a назповеќе во роднж>2 Прилеи» 

каде жиЕазда годиѕа сѕаѕувз и реководаѕел sa Парѕи^ага» Веднаж 

по ова свое враќзве во Накедовгја« извеоеѕ дел од дегшшг нери- 

од нз 1939 година, Кузмзв Јоевфовскг го ѕомввува во сѕудевиска- 

23 колони^а so Охрнд» каде во osa време ѕресшоЗувале ш вапред- 

шште студетш:Мирче Ацев* Коле Чашуле» Алекоѕндар Хрнстов и

другѕ*

5* Кузмзв Јоснфовскн покрзЗ револуциовер и воет 

«  еорабоѕшв« во весвиког |!Наша Реч"

He бшможело да ce иремнве преку фак202 дека Кузмаѕ 

Јосифовсѕн, иокраЗ тоз шго во себе ѕоседува реводуциоверѕа еко« 

собнос2Ѕг fog во еебе иооедуве н ноеФека способносги и квзлиге« 

2и* За овѕа ѕеговѕ надареносг сведочаж веговвхе дела во поезѕда 

ш проза објавевн во веоѕико2 "Hama Неч", ко  ̂ Ш20 весшк зсушѕоет 

ѕграше улога sa легален оргаѕ sa Покраиѕскиот комштет «а КНЈ за 

Македонија, a ѕочва да излегува sa 85 февруарѕ 1959 годвва. Едев 

од иеговите тшвшш соработвида е к Кузман Јоснфовека, кој весии~ 

К02 "Hama Реч" го евѕќа како жрвбина ѕреку soja и ce дава можѕосѕ 

не само ѕѕ ваѕреднѕга ивѕеЈшгенциЗа, ѕуку и sa изѕакачензха, до 

гола кожа ексалоѕирввашa рзбогшчкз класа, да го каже сводо2 збор* 

СВ0620 ѕегодувзае против нензроднас2 режим sa С2зра Југоолавија*



Â ea Кузмав Јосифовоки може дз ce рече декз е преѕсгавиик ва 

еднтае и ва другшее* 8а неговите рево лудаон ерѕо-кшциJѕлш таеѕ*- 

ски нзладш* главтаоз? уредшк еа ввеникоѕ °Наша Реч»! Дејав Алекеиќ 

ce сеќаваѕ"Кузмав 3оеифовски меѓу еорабоѕтациѕе на веевикоѕ з as

sena ваЈисѕакнажо мееѕо. ШоЈ ве само шѕо сорабохувзде- so весни- 

коѕ» туку со сиѕе можеи ередсѕва рзбоѕеше на ѕеговаѕа шшуларизаци- 

Ja илшрв&е меѓу рѕбоѕвицкѕе* младивциѕе к напредкише сили во 

Пржлеп шмеѓу сѕудешиѕе во Белград. Во своиѕе детасн so 5 дашу«* 

вѕше за ѕеикаѕа ноложба ва ѕуѕуѕскихе рабоѕнидж ѕрж обрабоѕувв»- 

аеѕо ш сорѕирѕњеѕо ва туѕуеоѕ, Оваа рабоѕа му беже мсшве добро 

ѕознаѕа» бидеЈки исѕаѕа Ja вржеже заедво со свошге иаЈблвокж» '

Од хаа обласѕ е аозваѕа веговаѕа позвачаЈва рзбоѕа «Шушуѕовк ка- 

лапари» обЈзввва »е шкедонски Јазше во броЈ Ѕ ва весшкоѕ од 

25 марѕ 1939 годива. Ако ce вроанализжра овз прозво дело нѕ Куз* 

маѕ ЈосеФовскИј ќе ce види деѕа ѕоа им е шсвеѕеко sa ѕуѕунарв- 

же. Во него, шжрзЈ ѕоа шѕо ce зборува зѕ условиѕе, рабоѕаѕа ш 

живоѕоѕ ка ѕуѕунекшге рабоѕвнцж» a© зборува и за иешмирлиѕаѕа 

борба на рабоѕничкзѕз кдасв за вејаиввѕе прѕва,^8  ̂ ПокраЈ ѕалвѕ« 

тот за ироза» Кузман Јосифовскв trna ѕаленѕ ш за поезиЈа* Sa ѕоа 

сведочи веговаѕа песаа "Новополки” обЈавева* исѕо ѕакз, во вес- 

ш ш  иНаша Реч” броЈ 18 од 14 Јуш 1940 година. И во »es, исѕо 

ѕака, како и во “fysyiioви кздаоари” зборува за жшзоѕош ва ѕуѕун« 

скиѕе рабоѕшци, со посебев акхдевф за аввваѕа рабоѕа во гуѕуѕскж*» 

ѕе монополи. За неговоѕо поеѕско маЈсторсѕво во шадувањеѕо sa 

аоложбзша на овие каѕегории рабогшпда зборувѕзт сѕиховиѕе на ѕаа 

ѕегова весна:
Од зори са до жешшва»

в мовонол ѕешвоѕ почвува;

Уморви раце збрчкавиЈ
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ми*УЗ»ѕ днсда *у*у|ш*« •

И НИМ ГИ М8ДК8 рОДШШ,

да жшшевт кат

да леаг содзи, пошон, 

да редаз? лиеда жугушц.*^®^

За рвволуциоверноста вѕ Кузмзв Јосифовоки зо овој веовшс 

зборува н податоког шго ѕоради веговизее обдавеви жворби зходзодг-» 

дата го зѕбравк за извесно време излегува&еѕо ва веениког* Оваа 

евојз пеева во весвшѕозе Кузмав Јоскфовски ja иозешшува со Ф. Во~ 

рква, a ве под своего прзво име зошто беше доволво кшшромшгирав 

пред влаега за да биде зашворев* пиеаѕелеки способносгѕ

sog »зрочнго у » е  u o m t e t e  гк корисѕи подоцна во времезго sa 

Народно-ослободш?елвата борба вс кодѕ ѕоЗ со големѕ умешноож 

ш  ЈШшува своиге opasna во нлевалните вартисан весвици шш кон 

ќе ироткаЗува реѕолуциоиерен мобили8а*сорски дузс a изигра го~ 

лема улога во омасовувавеѕо va Народно-ослободиѕелватв борба* 

Овне вегови шодувечкн сѕоеобвоохи ie  ce манифестарааз? во него- 

irai© нисма ш взвештаа vcixpesevv до ѕаргнс кш?е оргавазацаа, «зр**

гаскиге едивада и повисоктае наржиски форума.

Г. ЕШтЈОСИФОВСКИ ПРОФЕСШОНАЛЕН РБВОЈШРШШР

1, Оек-ревар »а-Месшкув вомидед ва 
во Птедед

lio своежо враќање во Македогода Кузмзв Јосифовока нааооред- 

во ce авгажара во борбзга за зацврсагуваве ва Парѕискажа оргавж- 

зацкдз во Прилеп, ко$а во тоавреме првѕоѕавува едва од ваЗрево«“ 

лудаоверввѕе гвезда во Маведовидја. Во Прилеп скоро посѕоЗаво ce
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Бодаж ша;рајковиг демонсхрации и другн фоџт ааборбз прозшв не» 

народвиош режим, ае само по жш~)зтвна Парѕидагз* шуку п© ли* 

вијага на ошвдшшвтште ш Народвиог фроши

Во ®еко£ ѕз 1939 годинз прилепскише ce ш ве»

ќе ce уверувазт дека nooso^saof Месзен ѕовшѕег е ведоволно акги» 

веѕ ѕ дос'13 лежерен и да иегиоз ше во сосѕсоЗба да 3© ошфзш ш 

успешно да ga рзксшоди делаѕз зкгивѕост кода што ce одвѕвѕ во 

градоо.1, позгшикнага од комунисттае и одделно од рабошнициагеѕ од 

прогресивнаша ннжелигешшда» сгудевзеиже други. Поради гоа при» 

лепскнѕе ксмушЈОгв во септември 1939 годшѕ го еменувааз? восѕоја-» 

ниоѕ Месѕев комигеѕ a sa негово меето со ѕадво гласа&е формирзаг 

hob Me cs es комете® во сооа?авѕ°0  ̂ Кузман Јосифовскѕ, како поли» 

ѕшка секреѕар, Перо Иванооки «  faesap, како оргавизадахшеѕ ce» 

креѕзр, a членови sa Месниож комиѕеѕ esasaai Mag© Днмеаки, Ose- 

ван Ожозаноски в Крсше Црвенаоска» ' Наскоро so формнрањето sa 

0В03 кестен комизсе* паржиското члевство ce ааголеми и беше сшфа» 

шено во m ’s ларжиски ќежшѕ во тж 35 Парзгнската

органнзацида зеде ссѕар курс во борба против сшге оние кои скр» 

швуваа од виеѕивекиож тт вв борбаѕз sa рабожаачкага власа ш ве 

ce борез sa segarnisse вистѕнскк интереси, Во прв ред овза борба 

беше уверева аротив соди^ал-демокражике од групага околу Ордан 

Дебеломесо» Оваѕ борба во шочетокот аа 1940 годинз завржи со 

уопех sa Парадсвазга оргавнзацвЗа и Дебеломесаровѕѕе беа исзгис» 

вата од ѕиетвѕсвшг поднѕнчка жавоѕ во Првлеп» дошто ѕие поѕеќе 

ѕе ѕграа векојв особенѕ улога* Во крајоѕ на 1939 гсдина Месниоѕ 

ѕомиѕеш sa КПЈ во Прилеп врезема чекорѕ за обедѕнуваае на esse 

револуциоверва сжруа во Ерѕлеѕ оволу ПарагиЗаага, sa шзго во ова 

време во Прилеп имѕже взвесно разѕедување меѓу Дарѕи^аѕа sa» 

предѕаѕа инкелигенцида* За т&© дел Meesaoi кошѕеѕ sa KUJ opra»
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дазира; сосханок со претсхавнацахе на разш револуцаоѕерна сгруа 

во куќаѕе ва Недаѕа Коларот« б3 ̂  Лодоцва беа одржанн a ххоѕеќе 

хаквѕ еосѕзноци преѕу кои Месшшт комиѕег насхозувзше да ехвори 

широк автифашисѕички Народвн фронх sa стае прогресивви и револу- 

цаонерва сшшво градох* следедки гш на то5 ѕ«*шв лшшЗеха аа 

КПЈ шКошшгернаѕа*

Во прваше деѕова a a ^авуѕрк 1940 година во Прилеи пре-

ажодувавш ш схрзгкхорош sa ЦК КШ' Оѕахозар Вршеиоввќ -  Ѕешо#

Пс негово барење и во ѕегово присусхво ce одржа сосѕзвок ва Мес~

ниох комихех на Парзшдаха. По сеќававехо вѕ хогзшвжох оргавизаци-

овев секрегар вз Иеениоѕ комихех Перо Иванооки -  Фнкѕар, Овежо-

ззр Вувмавоѕнќ -  Ѕешо бвл мвогу зздоволев од работаха sa Mac*

«sos кошгеѕ ж взјавилдекѕ п Прилепокатз пархиска оргаѕазацѕја

бшла едва од рехквхе пѕржнскн сргашшацш во Шакедонкјз» кода
54 )недево рабохела* ' ' Дека хоа đma© ѕаке сведочи к. фатоѕ шшо Ове- 

хозар Вуздсавовиќ -  Шешо ири реѕизндаха ие ги менува раководахе- 

лш*© -  секрешарихе sa Месѕиот кошпеѕ» односно a иовахвму доди- 

хдаки секрехар осхавувѕ Кузмав Јосифовсѕи* © оргааизационен Ka

po Ивавоски -  Ѕиквар*55  ̂ Моѕо ѕака Шемпо ce изразувз пофално за 

рзбохаха на Мвениох кешихехша пожет sa Оивдшсахоѕ» хрезвензжа 

т ш  КУД иА0рашевнќ" ш другихе здружевија н друштва,56  ̂ Во исхо 

време вѕ овод сосхавок вѕ Нееотот конахех на ЕПЈ во Прилеп Ове*» 

хозар Вукмановиќ -  Фемио му дав© напахсхвхѕда за повахзмошваха 

уѕхе поплодна рабоха и уверуваgки 3© способносх© за Придепскаха 

тархиска оргзетзадида a нејзнвиох Меехев ѕомнхеш» иоѕтоѕ го з©~ 

долѕува да рабохи шв формирѕве нз пѕрхиска органазации во градо- 

ВЕхеѕ Кружево» Еавадарджѕ Брод, © иокасео и Шшево. Ксхо хакз 

добнвѕ задада да ги снабдува жсхкхе грздовк оо passa махерајала 

како лехда, прогласи* нремасоваа дирекхивж н формиран>е sa месни
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комшгеги.5^  Оо други зборови од 1940 годнна, Дар-

гискаша оргавизациЈЈа, одаосно Месвио  ̂ кокшѕех »a КПЈ во Придеп, 

игра улога на Окружеѕ ксшшеез*# Веднзж по одржуба&его ва давуар«- 

екиог сосжанод 1940 годива, ва ко  ̂ присусѕвувзже a Оветозар Вук- 

мавовиќ -  Шемпо9 акживвосѕа на Прилепскаха кар̂ сиока организациЗа 

стана зшѕе поголема» особево голвмо вкимавие Месниог комнтегс му 

Еосвегуѕаше аа СКОЈ, Месѕ-шош комитеог имзше задолжево еден своз 

члеѕ коЗ а®о одговараже по лишѕја ва СКОЈ, така ѕео бро^ог на 

шгадннските всѕжѕж шшв шадшшшее гоз>о беа опфаѕени во Окоевскз- 

sa организадаЗа беше голем* Во ова време во Прилеп беше формирав 

и дедуваше Шестт кошшттm  GEOS,a еден од наговиѕе наЗѕкшивнк

членови беше сесѕраѕа на Кузман Јосифовски, Mapa Јосифоска.

Исто така Месниош кошгаеѕ на КПЈ во Прилепѕ воради црошируѕзѕе- 

на долего sa своЗажа деЗносѕ» кзко «ѕрасваѕите пожребн од 

полиѕичкѕ и идеолошка пропагавда, меѓу народоѕ во Прилеп a еелѕага* 

во твкот ва 1939 -  1940 годтаа отпочва со оргавазараѕето на con- 

сггвена ѕгехника за локалш поѕреби* Во год период ѕезшикаѕа беже 

снесѕева во куќата нз Кузмзѕ Јосвфовсот -  Пнѕу*®^) Исѕовремево 

Месвиоѕ кошѕеѕ на КПЈ во Иридеп со големо ззлагаае на Кузман 

Јооифовоки, a со цел за> идеодожко образование на членсѕвоѕо» 

формираше курсевв и семинари sa кои ce проучуваше развшгокоѕ нѕ 

ошѕесѕвоѕо, полиѕичката ековомиза и други аѕѕуелви теш. За 

првдавачи ва овне курсеви беа авгажирани ѕеореѕскд поиздигваѕиѕе 

комушзѕш, кѕко ва првмер; Кузман Јооифовеки, Мирче Ацев, Борѕа 

Ѕалески ш Дѕше Бојазоски «  Дузе. Парѕискжѕе ќелни секоја сабожа 

ж недела одржувеле ооотвттна кои бале проучувани теорвжоки 

прашаља од марксисжичкага лихераѕура«89  ̂ Шѕа^кв во дредвид дека 

во Приѕеж броЗож sa ѕужувоироиѕводи®елскиѕе и монополскижв рабог« 

види е многу голем т е spsjso експлоадиран, шѕо е воедно одлрчна



дочва за ншреве ђв револуциовервиге адек e© Парашзаѕзѕ Месввоѕ

комтгег имаше душеено длабокч «ореви во вивншее ередшш, a во

иото време жво Здружението нз тузгу вопроиз водше елт е во Прилеп,

кое во sepsoдох од 1939 до 1941 годнна бше вадмаеовва организа-

цијз. Ha годадтозсо собрание sa Здружевѕеѕо одржата во февруарк

1940 годша, покраЗ другиге, говорва Мврчв Ацев и Кузмав Јосифов-

ска, чии фашлив беа производигеш ва гугуво®#®0  ̂ Меѓуѕоѕ» оо

ceæo ова se ce изразува револуциовервагa дедвосѕ ва Кузмав Јоси-

фовскк -  Пи®у# 2og пројавува голема акагквносѕ и на полезго ва ор-

ганшнравосга ва нзродва вомош* Едев од ѕарѕѕсвихе no

ѕаа диѕвје, во тоа време, Вера Оровчавец ce сеќаваѕ "Посѕоеже

едев одбор за народва помош шд раководсѕвосо ва Месвиош комиѕеѕ

ва Паргидаѕа. Ѕоа беше една организирава форма, доеѕѕ рашврева во

градо$ѕ a опфаќаше ш веколку еела» Бо сшод одбор бевме јас (Вера

Оровчанец) џ Кузман Јоеѕфовс кнЧХѕѕyѕ Орде Чоѕела» Црногорецог шшо

рабоѕеше во судоз? и Никола Попов* ОвоЗ одбор зшаве свои органи-

зации -  пододбори. Ѕакви пододборв имаше во секое маало и преку

вив ce собираше помош во дари* Од паршсе ce дзвзте поглош »а ш ј~
61 )кете ш фашѕшше коа имза оттервирада вадблиеки во логориУ *

На оргавкзирањешо ва вароднатѕ тзмож Еузмав Јосифовски ga шѕаше 

ангажирано ж своЈз^а оесѕра lapa Јоеифоскз* За ова како и за 

факгош дека Кузмав Јооифовска имал целосев ѕреглед a дека раково- 

дел со вароднѕзга помош сведочк сеќаѕа&ехо sa Блага Подова, жога- 

шен члев еа Покранвскиот одбор за кзродна помош ва Мзкедонида,во 

кое ce велиѕ“Во Придеп нмаше едно здраво езвро во Мовополог* 2аму 

беше едѕа другарка кодз погинала Сѕаееѕвја и Mapa Зосифоска,сес~ 

spa на другарозг Кузман. Оосѕзвоког ое одржа во ку&ага ва Кузман, 

али делоѕо раководство ве можеше да ce собере» бидедки другараге 

беа so векакви акцет» ели ш$о беже ве ce сеќавам, знам дека

*А
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т®џ-декз Кузмав ми рече иЈао £е те занознам со целаеа рзбоша.“

2ШУчеодво во Елшденекзѕз демовсѕради.ја во 1940 година« 
прешгоува&е во шшгалвосж 8 члев иа Кок-раанекдод ко-» 
шсез? аа КПЈ за Македоѕш,јз

Меѓу мвогуке уопешви акздиЕ шѕо ги презедоа Парѕидата н 

револуцио аер ноѕо движеае во Прилед, епоред своЗажѕ масоваост ш 

револудковерио значеље беше масоввагз демонсѕрадаЗа изведева на 

Илиндев 1940 година. Неколку девз дред Илшден 1940 годива во 

Прилеи од Скопд е доагз инотрукторот на ЦК КШГ Орезгев Жу^овиќ 

ce задржува два до жри дева, a огеедѕува кај секрезгароѕ ва Иео- 

тот комиѕезг Кузмак Јоеифовски. Од него Кузмав добжва иисжруадш, 

излешот што порано бил предвидеа да ce оргаиизира до Шагоров ка~ 

мев, да ce ѕрегворж во Шшндевска манифесз:ацк3 a. Оо цел да за 

свроведе оваа дирекѕива во делоѕ Кузмав како секрегар на Парѕа- 

јаѕа закажува сосѕавок на Месвиот комшгеж, на код покраЗ разгле- 

дува&езго ва оргаввааздеонвѕе врзшава* ce разрабожува и хкѕавог за 

Иландевскажа мавифесѕадаЗѕ.Овој сосѕеавок ва Месвиоа? 

ва Пзргијага почва ва 1 авгусзг во 6 чзеоѕ поплздве, a заврвш 

в зори иа 2 звгусѕ, На сосгавокозе бнло довесево решение Иливден- 

скаот шзлет да ce преизори во политичка деновстрацкЗа ѕрогав на-

сшшеѕо на режшш6Ѕ  ̂ ш за одбравз ва незавиеноста ва земзаша*

Во ова време влвзавиежо ва Еатртш$ат&сред жкрокиже вародви маск 

во Прилеп беше огромев, шѕо ќе no tease масоввосѕа усиешво изве- 

деваѕѕ Илиндевека мавифеетациЗа. Излегож беше спроведев во веЗ- 

добар ред со веселба» со шгршш шОвоз 2-ри авгуож 1940 го « 

дша ce собра ш сеша младтаа од Прилев ва Шаѕоров камев* A за 

усаешно изведување на излеѕог аовеќе млади членовк вз Паржвјага 

и GKOJ зедоа учесшво во мобилизирањешо ва маешее и младшаѕа»

*/*
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Меѓу акѕЈШиешиѕе беже иеееѕраша sa Кузмав Јооифоски* Mapa Јоси- 

фоска» која жѕо sa Шагоров Камен доведе .женска м л а д и в а .Kora 

sa зајдисовце взлежвшдеее ce враќаа со песна вград ш до

првике периферви куќшна Прилеп» пред ѕѕоловаѕа излегници жзлезе 

секрегзрог sa Месвиож котштвт sa КПЈ во Прилеп, Кузмав Јосжфоски, 

со новиѕот ѕ "Предлагам да влеземе во егрој so градог. Да пока- 

жеме sa ненародѕатз ѕлзез? дека нже Мѕиѕедоѕциге сме единеѕвевж, 

декз нема да дозволиме да ѕе претворзт во робови. Нека знае ова 

невародна власг дека Македонскошо име ѕикогаш ѕема да ce ззбоpa

ss, fpeđa да ш кажеме дека не ja одобрувзме вејзинаша полигикз 

со која casa да не направи шслужви робовв sa Хетлера» Ние ѕе 

сакаме војна во сојуз со Хталера,” 6*^ Овие зборови sa Кузман Јо~ 

сифоскѕ -  Питу дракжижно ja дрешогавувазз: аѕцжоѕаѕа ѕрограмз на 

КПЈ во TQB времеѕ која ce одвесувзже за организирање sa одбрана 

sa ѕезавнснооѕа на земја*сз, Коловажа всужвосш ce претворжла во 

демовсграциза во која учеогвувале повегсе еѕоѕшр луѓе, a sa че- 

1’ирн месга бжле одржави ш говорв» два од Кузман Јосифоски so 

едеѕ од Борка Хадескв к Храјко Бошкосѕи -  Шарцан, ̂  гово-

ри бнле од тжттшчткарзктер за будеве ва националнаша свесз«,

одбрана sa независбосга шпротив економсказеа еѕсддоагацѕда од 

сѕраѕа sa буржоазијаѕа, Демонсграѕѕн-хе биле дресреѕнаѕк од полѕ- 

цидашз» која шт ѕравела ѕаѕорк да ги растури демоѕсзграцииѕе ш 

да ги едречн говориѕе* меѓугоа, во $оа ввдгзкоѕе усдеала порадк 

жшшвиоѕг огпор sa демонсѕрѕвЕше. Нарочно судѕроѕ sa долшрјажа 

оо демовсз?равз*иге бил голем sa spocsopoœ дред фурваѕа каде ѕосле- 

деѕ ѕборувал Кузман«С'9 ̂  Својог шшвдеѕски говор го;} го ззвршвл со 

зборовишег "Другари, свечено го проедавивме Илжѕден* Својага за- 

дава ja извршивме, Шожттда ок одиме дома,1,70 ̂  fesa заврши оваа 

врослава на 3? годашвкваѕа sa Елинденекого воставие во Прилев,
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Поради храброѕо држеве ва комузисѕиѕе оваа маетфесѕздаЈа,. 

швниоѕ авѕориѕеѕ ва жирокиѕе народви маси на Прилед мвогу по- 

расвад. Меѓу највсѕакнаѕиѕе комуввсхв кои шѕо во оваа прилика 

ja докажѕле ево^аѕа револуцисшерна зредосѕ бвже ѕ Кузмав, код 

шмеааМкЅ дека израсаад во голем реѕолуциовер и изврсѕен lapsiotm 

раководвѕед* Уие исѕаѕз воќ по завршувааеѕо ва демовсѕрадииѕ е, 

порадк учесхво во неа» ѕолвдоЗаФа зѕпочнува да заѕвора нзпред- 

Bise коцуѕисгн m сишатизери* Шза го барз за да го апеи и Кузма- 

ва Јосифоски, меѓуѕоа ведвав по дедавсѕрацииѕе ѕоЗ не оди дома, 

ѕуѕсу s© други куќн* БкдеЗкв полшр;јаѕз иосѕодаво го барала вего, 

ѕоз е нривуден извесво време да живее подуилегадво, a ѕоѕоз ко- 

нечно е привудее да врешше во илегалеѕво. fais® Кузмав за лрв 

наѕ во живоѕоѕ еѕанува клегадед* Во ова времв каѕо раководвѕ 

личвоеѕ, одвосво секреѕар ва Покрашсккоѕ комиѕех ва Ш1Ј sa Ma- 

кедонија е Меѕодиза Шзѕоров -  Шарло* Покраквскиох Mises ва КПЈ 

as Накедоаида во почеѕокоѕ еа севѕемврн 1940 годива ззкзжува 

одржување вѕ Покраввока пархиска ковферевшз® како пршрема за 

Пеѕѕаѕа земска парѕиска ковферевдиза ва ЕПЈ* Како делегаѕв за 

оваа Покраивека конферевцијз од еѕрава ва Ерилепскаѕа вархвска 

оргаввзација взбравн ее spi лжцџ* Кузмав Јоенфоеки, Вера Адев®
ÎM 1

ш Благода Рисхиќ -  Бале. ' За аапвсввзарв ва оваа ксшфереицаЗа 

ce избрает Кузмзн Јосифоски шОлавка Фидашва» На кра^оѕ кон- 

феревцк^аѕа со ѕајво гласање одбра» одвосво го похврдѕ Вокраив- 

скохо раководсѕво на чело со Меходиза Шзх оро в-Шѕрлоt како секре- 

ѕар ва ïï.K*t a за членеви на Покраинскиоѕ комихех, меѓу другиѕе» 

е избран Еузмав Јосифоск!.7^  Шака ѕо| за нрѕ лаѕ беше табрав 

во ова назвисокораководао парѕиско ѕело so Македовија» $оз беше 

ариззанне за неговѕѕа доѕогашна револудаоаерза зѕѕивносѕ* По вра-
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ќањего од овѕа коѕферетдаје» Кузман конечво дремшува во нлегал- 

садао, меѓушоа н понажаму 3® ѕрши фувкцвзаѕа секрегар на Меоѕиоа 

комвѕет sa ШЗ во Приледѕ докрвј веќе члев sa Поѕраинсвиот кош-*

ѕед

Ђ т ШЅШ00 јјЗјјШ* омеѕеа? ож ооквеѕав sa Ж
sa- КПЈ во Двшввд шшклзгеев од Поктннеглот 
комкѕеа; as 1Ш зе МакедоваЗа

Наскоро so доаѓање^о ва Шарло sa чело sa Покраввсквоѕ 

soioaeos sa ЅПЈ за Македоѕиза* пројави погрвшни сѕезвови во 

одѕос sa нздшвзлшса' (ѕароддаоѕ *  ше 0*Н. ) фронзг ce saлаra

me sa соработкз со passa профаѕшеѕадкк ш тпттжш$ттш елемев- 

ѕж» Kaso шsa огцепување sa Македовида од ЈугоолзвиЗа, без оглед 

ш$о во ѕоЗ период нод раководетвоге sa народиже на Југосла- 

внја водеа огорчена борбз ѕроашв режимо̂  ЦветковиќЧДачек, spo

ons т в в а т а  угвегуватка шошшштsa сдобода ѕ  равноправѕосг sa

esse уптѕсенѕ народа во ЈугославиЗа,7̂  Норади ваквата евод® 

тшгрешва волатжка Шарло доЗде во судир со голем броЗ иарзшека 

оргашзахри и изргшки рзководшгели sa $ ©pesos sa Македонѕза^ 

меѓу sos s oo Еуѕмаѕ Јоеифоска* шо$ отаорево му ce онрогивегзвж 

sa Шрло sa ово| ѕегов догрешен огав# Судѕроѕ меѓу шѕв избувна 

веднаш so доаѓааего sa Шардо sa ѕеѕо sa Покраетошшз? комкгш?» 

Одѕосѕо уаѕе леѕожо 1940 година шарло го задолжува Кузмана ш 

иѕснегира овоз да го ввесе so Народно-оолободиеелниозг фроет Ла» 

зо Мзџ. Вѕѕтев, тчтжџж̂атш sa Шарло* Меѓутоа» Кузмав Јоснфо- 

скк оо ѕоа ѕе ое сложува »  ce снро зтвс ï  ѕву вѕ sa шаторов зѕ вклу~ 

ЧЈвтта sa Лазо Дда Рѕоде* во Нвроднио! фровзе, заѕѕо шѕшг е

•/.
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фашио® -  десѕо вѕсгроев {мое С*Н.),  Шаѕоров поради тов Кузмава

го ѕавскрз декз имз еекхашки схзв спрема Народво-осдободкѕелвиоо:

фровх*7^  За ваквѕѕа сѕозз »иеЕОСлушвосѕ» сврема Меходвја Шаго-

ров -  Еарла, Кузман беше «сршевкував од схранз на иарло вѕ с.осха-

новиге ва Докраинскиох вошшвхЛ^ Како ревулжа® ва овоЗ Шарлов

однос спрема Кузмана, наскоро, ао вегово ѕаѓање во илегалиоех,

исѕисѕ бше смевеѕ од фушсдаззха секрехзр на Месвиот кошхвѕ во

Ирилш, a ва вегово место беше поехзвеиз Вера Ацева, охкако во

воември 1940 годива ври една провалѕ ва волициЗага ва ша.

Кузмзва провззде илегзлев партиоки материзал, шѕо беше

зз Кавадарци шКружево, А заради “секхашвиох” одноо ков создава-

Њ320 ва Народвиот фровх, т  барање »а Ѕарло, Шжраивскаох коми-

2©2 донесе одлука Кузмав Јосифоскк да ce иоклучгв од Покрзивеки-

02 комвхет^и да ce кззве со укор«?8  ̂ Вака казиех н раздолѕев

од ѕародокѕФе должвоо$и* Кузмав Јосифоекв* ко| во овие момеети
«

сѕава жрѕва на Шарловаѕа тактжкаѕ Да ce држеѕ иовасхрана овже 

кадри кои ве ее сложувѕа со веговаха волизгадса*» Вака раздолѕе» 

од тзжттт^® рзководни должноеши ж повлечен во длабока илегал- 

HOC2 » Кузмав «Уосифоскв Ja ѕречекува аххрилскзхз кахасхрофа ва стѕ~ 

pa Југославиз©9 a со 203 ваехав воедво завржува вредвоевиот 

дериод од револуцио вервкох век ва Куамав Јосифоски,
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À* МЕИЛШСШ KA$AGfPO$A H КУЗМАН ЈООЖФОСКИ ЛЅГАЈШН

1ÿ* OoBt« mдолижбажа во МакедовнЗа j a  ввеме 

na Фашаодичкада окудедклз (1941*1944)

BsOÿHG* вераод од револудвонернажа дејѕосѕ Кузман Јоон- 

фооки го зафзќа неркодог еа фашиоѕичката окупација и Народво -  

aслободи2елва$® војјта «  Социјалиегтакзта револуциЗа» до оној 

судбовосеѕ ден ** 25 февруари 1944 годвва» кога бугарскиох фвжшѕ.*» 

ѕгтон куршуи го ирекана жввоѕох на овој шѕгакваа? македовеки реѕо- 

луцковер и борец a a елобода» Во овие гежки судбоносви мом 

за Ш&шедоттотварод и sa Југосдозеававѕе ѕзродѕ, Кузман Јо<ш~

фоот зште од ирвдае момевжв безрезервво го нрвфаќз сѕавот ш 

КПЈ за непризваваЈ&ежо sa окупзцијаѕа и поделбѕта sa Југоелзвида 

ш задачвуваве ва вооружева борба прозеив окјпвтоџот»

Погрешвиош еѕав ка Мегодида Шаторов-Шарло по одвос вз рево- 

луцжшерваѕа штифшшвтттборба ве Македоѕи^а и наѕесе голема

мгеша as Паргискажа оргаѕизациЗз во Македоваза* Шарло ве сле- 

деше дирекзшвиѕе аа ЦК Ш1Ј зѕ зашчнувзње ва ттодготовки за воо- 

ружено восѕаше во Мѕкедошда ш не дозволуваие оѕие дирекгивн 

да ce жепраќааѕ до партискиже оргѕнизацан. Неслагззки ce оо взк~ 

ваѕ?а летија as цк КПЈ, Шарло не дрисусз?вуваже «з Ма̂ скшЈО сове~ 

ѕување ва ЦК КПЈ ато ce одржа во маз 1941 годиаа во Загреб* Од 

заалучодиѕе аа оваа ковферевѕшЈја Засѕо произлегувааг аоаашамош- 

ншсе задааи на Македонекиге комуввсси, во кота ce вели: "Задааа 

sa Македовеки*е комушсзш е да гв собирааѕ нзродниѕе маса во 

борбата проѕив аасилво врнтаЗувзње a поделбз на a за

слободво иадиоаадно одределевЕе вѕ Македонскиоѕ народ за вегова



39

ѕадаовална везѕвнсносх ж слободз,0 ^

Иако од сжрава на цк КПЈ повеќе пзхи му беше оигѕали« 

ѕираш sa неговахв погрешна дштЈа а беше ловикан да додде во 

ЦЕ ЕПЈ ш да еоложе смехка, Шарло на ова ce оглушувзше a ce no

seće ce поврѕуваше co ЦЕ saBPIî (к) ж рабошеѕе сшред веЗзштхе 

дирекхива* Herosaïa парола бежеѕ мВдва држава, една партизз,” 

Овза варола *$у вослужн т  Шаѕоров да приклуѕи Мзкедокскаха 

ш џетт  оргаѕиззциЗа ков КШ (к ), да ro раеаушѕцг Покраивскиоѕ 

кодахех и да издзде ѕжза ахехви дирекхиви* како шшо беше ва прн- 

мер диреѕзсиваха аа дредаѕавехо ва ©руж^ехо ѕа окупазгорох, Вакви- 

оѕ сгав ва шарло ввиде вз осуда кај нарзлш оргзѕизздив

во ИакедовЕза при шжо ѕекои ce охцепкЗа од ПК, каков ш*о беше 

елЈчајог со Кумансвскаѕа пархиска оргавизациза шш одбивза да 

За епроведат дирекхивахз за предавање sa оруждеѕо, како беше 

слуѕа;} ео Прилеѕската пархиска оргаежзацжзз,

ЦК на ШЈ ш другарох t e s  согледув зз шхехоѕивскаха 

оедаѕжка sa Шарло ѕ долихвкаха на БН1 (к ), a со дел за средува- 

ш  sa положбагз во Македошда* ce обрзќз до Коминхервага, жоза 

шхо во авгуеж 1941 годкѕѕ донесува решевие Македовекаха паршие- 

ка оргаѕѕзациЗа да оехаве во сосхавош sa КПЈ. Веднаш иохоа ЦК 

КИЈ жрезема енергични ueptes за оредуваље sa еихуацнзага во Пар- 

шсшта организациЗа во Македониза донесувз решенже за оуепев- 

дspase sa Шарловохо s©«passes© парѕиеко раководсхво ш 

во Мекедонвја го нсарзќа свсдот жвегруѕжор. Драгаѕ Павловиќ со 

задаѕа дз 5® спроведе во дело суеѕевзнјзѕа sa Шарловохо пзрѕи- 

ско рзководсхво ш да нзберс ново Покраиѕско раководсгво, Kaso 

резулхах sa оваа акдж^а во сешемари 1941 годиѕа беше жзбран 

ѕов Нокраански комншех ва чело со Дазар Кодадевски. Оо ова ѕас-

‘•А
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*ѕтв ѕресврготца во револуциоверваша де^ѕосг «a македовскаге 

комуиисши, кога ѕие со својѕга револуционерва рабоѕа повзѕорно 

ое врзтк^а sa Ѕитовиог ѕаш* сшј едиѕегвеш водше ков вациовал- 

во и еопвјалво оелободување ва Македовскиоѕ народ*

Go жѕборот В8 воввох Покрзински комкгеѕ ието тжв вас- 

ѕаваа воѕв момевти ж вореволуциоѕерниог жввох шв Кузмав Јосифо- 

с ш 9 код бше дожогаш ед«а од жргвиѕе на Шарловаѕеа нзолаѕорска 

политѕка што во  ̂ За водеше спрема опособнвхе паршиски кадри. 

Новѕоѕ Повраивоки комиѕет веднаш зеде ѕурс. за ѕрвпрежа ѕа Маве- 

довсвѕоз варод sa креваве т  воставке против окупажориге «  ннв- 

твве ©лугж* За ѕаа цел вовопго раководсгво ѕреѕеде меркж sa акхи- 

вирање ва еете способви и спремви кздри за борбз, Меѓу mm беие 

актевнра» и Кузмаѕ Јосифоски, ксд ехава парѕискн шсѕруктор и 

чтш ва пожирокиот сосжав sa Покраиввскиох комжвег «  Плвнумод 

в беше всвраѕев во Заѕадвз Македоии^а хшд иѕаЈшдзвекз окуѕаци- 

со зада чвда ги обвови, оредѕ ж нрошири ѕарѕискише оргавнза~ 

ции ж да го оргает.зира восшаншхо во sog кра;ј ва Македовида.

Како резулѕаг ва таѕевзивѕиже ирндреш гт дрезема- 

ше тшочг Покраивски кодахет ва тело so Лазар Колишевски* нзее-

каде во Македовија беа формиравв ж првшее парзшзавслш одредв, a 

ва 11 окгомврв 1941 годжва ѕукна ирвзгз воехадачка ѕушка*

Врзоѕо тѓѕње во загвор на оекретарош вѕ ПК Аазар Колѕ~ 

жевскв беше пртшѕа GK да дозволи во оводаха рабоха да сѕржае 

од паѕоз вѕ КШ ш дозводи во веговахѕ рабоѕа да ce иеша ЦК ва 

ВРП (к ), ш>3 ланеираше мислење дека ѕзргжзавскизге одредв греба 

да ce расформврааѕ? шдека во Македови^а ве штчзјат услови за 

масовво восшавие* Ова е период кога ПК, со код cera раководи 

Бане Андреев, го ззфаќаа® грулѕшкѕ борби и извеево време врскиѕе

. л
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eo ЦЕ m  ШШ ce ореѕнвѕсж, oo Плевумо^ sa ПК, na ш саннош 1Ш 

пракѕичво не фувкциошра»

Еови моменти во рззвојот на восташехо во Македовизз 

вѕотзнувззт во 1948. година sera е азбрак вов ѕривремеѕ Покpa

sse ки комитеж, a во јуѕѕ 1942 година и Глзвен шѕаб ва НОП на 

Македовида чид ч леѕе  ѕ Кузмав Јосѕфоскѕ. Наскоро поѕоа беа фор- 

мирави bobe ѕерфнааѕскн одреди и ce осеги вов ѕолет ва воставиего 

во МакедошЗа* ѕ после вове^е месечен преккв беже восжоо^азена 

и редовва врска со ЦК КШГ од каде ce добиваа дирекѕиви за пова- 

еамошва рабоѕа ш доаѓаа bobe паргиски инструкшорк, кои мвогу 

допрнвесоа правилѕо да ce уемврува восѕзѕжеѕо во Македоѕвја. Во 

крајоѕ в® зули 1942 годива Кузма« Јосифоски ОФѕѕува чжт ва 

ваЗвнсовоѕо пѕртаско раководство во Мѕкедонида «  член sa Бвроѕо 

тв Привремевѕозе вокраивски комшееф*

Со дел за поваѕаможев усаешев развигок ва востзвиедо 

во Македовиза, no решедаа ва ЦК Kffil во марж 194Ѕ годава» кога 

во присусѕво ва делегаѕо® в® ЦК КПЈ е Врховниох' жѕаб ва HOB и 

ПОЈ, во Ѕехово беже формврав првиот ЦК sa Kfflvi во кој оосфѕѕ вле- 

гува и Кузмаѕ Јооифосш*.

На 2 август 1943 годива во Оѕешево *** Иресла ce одржува 

созвзѕоѕо Преспаѕско совеѕување sa ЦК Kill sa кое ce довесенк нж- 

за исѕортшш одлукн, коз ее од врееудво звзчење за поѕашамошѕого 

прошѕрување и омасовуваше sa востзниедо во Мзкедовија. На ова 

советување, шжраз другшее одлукѕ, беше режено да ce започне со 

формѕрзње sa Народно-оелободшЕелнз возска sa Македони^а, шѕо sa

uçons усвешѕо да ce осжвѕрува уш?е ѕеетоѕ месец оо форшрањего 

sa прваѕа регуларна едивица sa HOB ѕ@ Македонија. Ha ова ccæeæy- 

шше Еузмаѕ Јоскфоски добива задача да оди sa паршѕска рабоѕа 

во СкопЗе* каде вксо нриетѕгѕувѕ кон spaces sa авгусѕ 1943 година.



Важен sacтѕн од првостепено звачеве за повагамошѕото 

рѕзгоруваље нѕ воставиешо во Маведоѕнја вретставуваѕе ѕздаваѕе- 

то на ЈШШФЕСШОЅ ва Главнвот штзб на HOB ж ПОМ издаден во окшом- 

ври 1943 година во селоѕго Дрвева Водз -  Охркдско. Наоѓајки ce 

во ова време во Скопје, Кузмав Јосифоскн развввз жирока револу- 

хронерна дедноет^ објаевувазкв ja  содрживата, жшрзвноста важ-

носта на ШШИФЕСЗШ,

Рабохејки н@уж>рво т  иеаолѕува&е на задечизее што пред 

Кузмзва ги посѕгавувате Револуцијата, тој херојски загавува sa 

25 февруарн 1944 година, нѕ прагот на елободата*

Во четвртѕта годннв сд восѕанието Kapoдно-ослободителнаѕа 

борба so Македошја зема широки размери ш ce проширувз на целаѕа 

гервторија sa Македонија. Одлукиѕе шв заседание sa АВШЈ беа 

со воодужевување примени во Македовија и својатз ковечва приздена 

33 најдоа во одлукнте ва Првото зѕседавие на ДСНОМ одржано ва 

2 август 1944 годота, a hob spaja2 ва исташа година дојде до це- 

лосво ослободување нз Македовија, a Македонскиот народ нѕродно- 

сѕшѕе ззедвични со оставаткте Југоеловенски народа и вародносши 

,ја продолжија борбата против окупаторот до ковечно ослободував>е 

на целата наѕа ÏAfKQBHKâ,

** 42 —

2, Кзлегуве&е од илегалиоод« дрисуоево на дардаско 
соввтуваље на ШС во Шгелед« и понадаму без ое- 

довнѕ патзтвока фувкзшЗа
♦

©ашиствдкиот ванѕд sa кралството Југоолавиза го заа‘екнува= 

Кузмава Јосвфоски како датгалец во Прилеп* Како no барање на Kap

ao беше смевет од сите раководнв функцин, да дурн и назвет со 

укор, Несвноѕ комигет ва КПЈ во зЅрилвѕ во овие судбоносии момен-



m  на аодилскага важаехрефа ае го заобшсолн Кузмава * туку сакал 

да гж чуе неговихе кволе&а и ѕеговиог сжѕв по однос sa фашисѕнч- 

«агз агресиза# 2?©3 неѓу прилепекише комунисжж доверба и

го бшл глае- ва иоѕакѕаѕ в нѕЗискусен пѕрзшски ра«о®одшел. За 

овне ѕевдси житшво Прилеп фогодввох с.аврвхар на Мееѕиоз: кош- 

ѕех ва КПЈ за Прилеп Вера Адева ce сеќава: иНоќѕа меѓу *?~mh ж 

8~ми адрил 1941 годинз од Првлеп неосехѕо ce тговлекоа воегтте, 

полицазскиѕе и адмиѕисхрехивнихе влаешж* шѕкз жто 8~мн адрил При- 

леп го рззденн без влаетие» Власѕа бегѕше* комуѕисѕихе ce дого~ 

вараѕ за борба* Ухрожо sa 8-да аоршл во 6 ч.асог? во домоѕ sa Kap

ao Рисѕески, завршн состаѕокох sa Месаиоѕ комвхех sa Hapisjasa* 

коЗ почва на 1 аѕрил во 18 чзсох, a угредеѕѕа sa 9 аѕрнл ce одр- 

-жа пархвско совешувѕњеИ00  ̂ На овој сосеѕѕок мегу другото, ce

сеќзва ѕоѕахамуВера Ацева, беше довесено решениеѕ »да излеѕах од
81 }илегалѕосг оике другари кож 6 аѕрил го зѕѕекнаа во нлегалствоУ 

Кеѓу ѕивв ce наоѓал ѕ Куамаи ЈоевфосквЧЉкху. $ака Кузман Јоснфо- 

ски, досле седум меоецв ѕроведеѕѕ во шшгалоѕво схавува дегалев* 

Дека Иесѕиох «einxex sa Ш1Ј во Прилеп шѕ голема доверба кон Куз- 

мана Јосифоски, и покра.} нападахе врз него од охрава sa шарло, 

ce гледа шод фаѕхох ж$о sa Пареискошо советува&е жшо sa 9-а?и 

зприл 1941 година го организира Mecimo® кошгаах sa КПЈ во Држлеп» 

sa вего беше аоѕавах ш присусхвуваше Кузмаѕ Јоскфоскв« За ова 

дархѕско еовехуваае жогавшиох еекрегар sa ME Вера Ацева ce ce- 

ќава:»Ова даршѕско еовеѕуваае започна sa 9-зш април доплздее во 

14 чзсох* во куќаха sa Борка Симавот во Варошко маало, Па вего нрн* 

сусгвуваа este члеѕови sa Месѕно® кшшгеѕ, сиаге сеѕрешарн sa зќе- 

лѕнше и еден броз нсеаквѕФИ комуѕисѕи, меѓу коѕ» покрај Кузмаѕа, 

присусѕвуваѕѕ Крске Црвевкоскѕ, Аскарух Корубинска, Мешоднза 

Киро Гшшмаѕо ш друг̂ и, ,,8б Н̂а ова пзржѕско совегуваве биле превв-

./*
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©вна сшавовихе на Меотаоѕ комихеѕ sa Паршѕдзѕа во Дршшп* доѕе- 

севи ѕз сосагаѕокот шжо бил одржан едеѕ ден пред советувваехо, 

иоттату за рзбогаѕа ѕз еоветувањехо Вера ce сеќава.Ј ”На

совеѕувавешо ce развн жива дискусиЗ® во soga оѕвуваѕ поголем 

дел од дршуѕшге* Кузман Јосифоокѕ е едеѕ од днскуганшжсе. Tog 

во својѕга дшкусиЈа нѕв$вжж аѕализа зошшо кралсшвого Јувоелавн~

За беше несдасобво да му даде оерѕозеѕ озгаор на агресорог* На 

«pages од оваа неколѕу часовва жива дискусидз беа еднодушев ѕри« 

фвгеѕѕ сиге сѕавови и ззклучоци ѕз Месѕиош комахех ѕз НарѕидМЈ, *' 

Ова парѕѕоко оовеѕуѕѕ&е нзиграло големз улога во ѕовадашшваѕа 

мобилЕзациЗа sa прилепските комугшсѕн, во борбата прошив новиош 

неѕризател» кода шшо борба гребало да ce вода во посложеѕи 

ш тшттуслови, Огромного звачеае sa ова еоветува&е ce гледа

ш од факѕот шѕо товодигрзло значајѕа улогз во одржуваи»ето на 

коцувисашше во градот, со иравилев поглед ш оденкз sa ѕовокасха- 

ѕаѕаѕа снѕуѕцгја^^ззшѕо со право може дѕ ce рече декз одлукадге 

иа ова советување во нсѕо време нреѕеѕавуваах огѕочѕуваае вз ѕод«* 

гоховкѕ sa прилеѕскиѕе комувжсхж за борба ѕрохив окупзѕорихе.

Мако веднаш no ааржлскаха кашкгулзцидз sa стара Југоола- 

вија нзлезе од илегалносѕс, Кузмаѕ Јосѕфоскк не добил шкаква ра- 

ѕоводна парзшска фувкдаЗа» шштј во Меениох ѕсомиѕеѕ sa КШГ во 

Крилеп, виту во аовгеокахе пзрхиски форуми во Македовида* Ова ce- 

како ce должеше sa ѕегахжввиох сшав sa Межодида Шахоров-кврдо 

коѕ Кузмана Јосифоскѕ порадѕ Кузмановѕѕѕ "неѕослушвосх“ « Меѓуѕоа, 

и шзкрад вакваѕа Марлова ѕолиѕика сдрема Кузмана Јоенфоски* sog 

se можел дѕ шрува шианаоѓал форми ш начиви дз ga маѕифестира сво 

даха револудионерѕз дејѕосзг® Во хоѕ му тзомзгзше Меовиох комихех 

на Парѕидажз во Прилеѕ, на чие чело во ова врене како секретар
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ce нзоѓаше Be pa Адева» fes одвреме-навреме, според лоѕребиже ѕз 

КеоввоФ комиѕеш, му давала по еекое паршиско задолжегаѕе и го ак- 

ѕивираше на ѕој начнн Кузмзна, Во ова време, како слабосз? која 

ce провлекувалз зжгас од пред априлската војта, едѕа од слабвѕе 

20ЧК15 во дејвоожз ваПрилепсказга даражска оргзнизацжја ce чув- 

еетуваже еалохо* За елишширзве вз овзѕ слабоох Месѕвоѕ кошчгет 

т  Пархијаѕа цреземаше соодвехни меркв. fas©, покрај другиже 

мерки, за побрз продор в© селоѕо, Месгооѕ т  WJ во При-

лек шв сосѕанокоѕ одржав кош крзјог sa ѕпржл 1941 годша ги за- 

должил одредено време да дејствуваа® нз еело» покрај другиже, ш 

својхе два члеѕа % Ворка Фалеови л Шрајко Божкоскл -  Ѕардав, Исшо 

ѕзкз извесно време биле звгзжирани за рабожа ва село Кузмак 

Јосжфоскж и Мирче Во ова време Прилепскаѕа паргиска ор-

гаѕваадаја беже едѕа од регктае паргиски организадш во Македовв- 

%џ која успешно ce спротивсгавуваше sa Шарловаѕз 

полишнка, зѕобиколувајкв ги уоиепшо Шарловите дирекгшш, како 

беше, ѕз дример, osas s© собираже sa оружје, Ha soj начнн Прилеп- 

скаѕа парѕиека оргзштзцијѕ ги сцроведуваше во 

sa ЦК КПЈ и другзрож faso за започѕување sa припреми за вооруже- 

so восааѕие ѕ оо тоа засѕаѕувајет jacso sa ливијаѕа sa Ш1Ј за во~ 

оружена борбз жротт оѕупаѕороѕ* Ваквиоѕ уснех sa Приледскзѕа 

ѕарзше&а оргаѕизација ое должи на ф&ктот што тза во свонѕе редови 

имаше комунисѕЕ кои ое одлѕшуваа со голема храбросѕ % безгркжна 

дредаѕосѕ коѕ делоѕо sa Револуцѕјата и идеалите sa Рзбохничкажа 

класѕ, како жа*о беше:Еузмав Јосифоскж-Пѕѕу, Ѕрајко Бошкошш -  

$арцаѕ» Вера Ацева» Ордан Чопела» Борка Шалешш, Јоока Ордаѕоски» 

Блавоја Рис^иќ-Бале» Мицко Којор, Дазо Филшјоски3^̂  ш мѕогу други 

револуционери.
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Sa да дсдде до ѕрвиох судир Прилепскизсе комувисхн

ш бугарскиож окуѕахор» не агребаше да пошше подолго време. Ков 

средииажа на мај 1941 годива од Ш  вѕ ХШЈ sa Какедовија држеѕигва 

во Нрилеп до Месвиоѕ ттштет дирекхшза sa удрлува&е sa тмуштш 

a други прогресиввн луѓе во уѕравихе вз чжсѕлвиѕе идруги ожтшш
t g\

. ,  . .  . .  .................................................... .

Ha 25 мад 1941 годинз окуѕахороѕаха влаеѕ оргавизира сосѕанок 

за формираае ва чшеалѕз во Ерилеѕ, вѕехојуварки при хоа во patco- 

водсѕвоѕо ва чт&ЖШ&Т& дз бидах избрани ѕрафавтеѕжчкв ориеаѕарава 

луѓе. Овој соотавок беше жскористен од сѕрава ѕѕ Прилепсктае so- 

i ѕршш&тм ;јавш да го раеклаѕкувааѕ окупѕхорож* Нз овој сосхашк 

нежаѕиза оо свои говори ароѕив оѕуиахорокаѕа влзсш ѕовеќе Пржлш- 

cm  комрвѕаѕкѕ Ворка Тадеокв, Рашо Јаасдеа» Xpajteo Бошкоскн, љу« 

беѕ Лагсе шдругн, Зарадв евоите зезгалв овие коцунадигишреддажв 

деаови бнле ѕовикуѕана и сослушуввви во нолѕвдѕјега» a окунзхорош 

ѕочнал да ѕрезена в други мерки» Поради овој настан Меовиоѕг ko

met ех ва Наржжјаха во Ирилеи да жѕвеаж soлу«и легaлно новеќе 

ко1шроми5гувадакее комувисѕ«* Кузмав Јоеифоски, Борка Ѕалескж, Мжр- 

че Ацев ш 1'разко Болкоскѕ со цел да го ѕзбегвах знсевехо* Ѕне 

вшмахелѕо ce дввѕеле во приквечервтее чаеови и noie ѕзвесно вре- 

т ве едѕеле во ововѕе домовн. Во меѓувреме ѕѕе оделе, so добже- 

виѕе задачи од Месниох комиѕех, жт еелаха,. рабохеле sa заснлу- 

ваае на Пархкекаѕа и Скоевскаха оргаеазацира т  село н ооздавале 

одбори на народва помош.9^  Хакоѕ бил Кузмав Јосишоски и дру 

Приладски комунвсѕи, хие ве можеле да шрувааѕ* Од ова може да ce 

заклучѕ дека Кузмаа Јосифоски сѕаѓа во редох на овие Македовски 

комунѕсжѕ кои шхо во вкедеа моменх* не ce ѕонизиза и не ce ѕомири- 

рија со фашисхичкаха окупацара¥ хуку следеЈѕѕ ja лшшјаха ва 1ДС
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KEJ ж другаро® riHïo, укпсе од првише моменти. засганаа во првоте 

редови во борбаша вротив фвшшотттт®окупажори m швотге слуги»

Б. КУЗШН ЈОСИФООКИ ПО BfOP MS? ВО ШШГАДВООЅ

1# Довворво во илегелоѕво g дзвачззн sa 
Оелечка ддавака

Иако полу-илегалец од крззог sa маз 1941 година Кузман 

Јооифоскв не марувз, гуку до задача на Месвиох комтеѕг sa КШ 

во Пршшд креѕари по селага''со цел дз придонесе зѕ задврсгувзње 

sa дарѕискиѕе и скоевскиге организеции, како и одбориѕе за шрод- 

ва помош » Меениож ттт&т шаПарѕкуага дри ова авгаѕирзвѕ на Куѕ~ 

наи Јосифоски го коржоѕн веговото богаго револуцаоѕерно жскуеѕво, 

па 38203 чаеѕо ш&тш ш  свожше ООС28НОЦИ го поканува и Кузмаѕа,

иако 203 «е  в член вз Месниот комигеж, Sa едев од таквиге сосда- 

ѕоца вз МК Ha ЕПЈ во Нрилап Вера Ацева ce ееќеваѕ !,На 23 зунж 

1941 годинз, вечерѕа околу 20 чаоозг, почна советувааеѕо во куќа- 

2з ка Благоја Рис2иќ~Баде, во ооѕачеѕо Шзрена Чешма. 3?оз заврѕи 

оѕолу еден часож до волѕоќ* Еа совеѕувањезео беа прноуѕѕд, вок- 

рѕЗ члеѕовнзее ва Месниоз? комтаег ш еете секреѕари на парзшскнѕе 

ќелш ж неколку исѕаккаги комуншсѕи од градог, и гоа: Кузмав Jo

es фоеки, Мирче Ацев9 Крсге Црванкоеки* Пенко Здрзвкосѕи и дсча— 

рух КорубввоскиИ90  ̂ 1 дев друг учееѕнк за ова содеѕување ce c e -  

ќавзѕ нНа osa жироко дарѕиско совегуваве беа дрисуѕѕи о&олу 60 

души. Во излагзаеао и дискусизага ce виде дека и самиог карод 

ве î y верува sa овуваѕороФ дека е 203 ослободиѕел, ѕуку дека е 

Œ03 слуга sa Гармаесѕиох фатиѕам*"̂̂Во ова време Месвиок коми- 

ѕе$ т  ПарѕиЗажа во Прилеп рзополагзл и со парѕнвка дазшвка sa
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чше еоздавање уѕгав зхред аирилскаха војна рабоѕел в Кузмаѕ Јо- 

сифоеки. Нѕ 11 зули 1941 годинз бил расѕурен првиоѕ леток во 

Прилен, во коз ое расклинкуваше Гермаво-Иѕ@ лиј анс ко-Бугарскиош 

фашиззм, a оеобеш бугарскаѕа окупахорска влаеѕ во Македоваја. 

Лежокоѕ бшл деле» во воќѕв ж фрден с«оро во секое дворшѕе во 

куќиѕе на грздог » После оваа акција взсѕѕнало големо апсење од 

еѕравз ва нолицѕЗаѕѕ* a уалсевн биле иовеќв Прилепскн комунисШ) 

Согледувајки јѕ  вакваѕа како ковонасѕаваѕа5 според

сеќавб&еѕо ка секреѕароѕ на Парзекјвѕа во Прилеп, во излог ва Мес- 

в е о ѕ  комиѕеѕ ва Парѕијаѕа во Прилеп, во глегадсѕво прешшаа први~ 

те комунксти, ѕ тов двајтта членови ва Месввоѕ кошшех* Борка 

Шалееки к 3?рајко Бшкоскн, a ѕаедво со шв к Кузмав Јосифоеаи. 

Gase ѕројца бшлекоадромиѕовани вред полвцијаѕа, © Меениот комн- 

ses es шшшеше да ке бидаѕ авееви,^^ $ака Кузма« повѕорно бал 

прииуден да премине во алегалносѕ, еамо овој паѕ како илегалец 

ќе осѕзве до евоззѕа херсдска смрѕ, Ведваж по овој васѕа« поли- 

цијаѕа побарала да го ѕпси и Кузмзвѕ Јосафоска» ш х у п о р а д и  

ѕоа шзео ве го важле него» ja уапсија и ѕлосѕорувза во полицнЗвѕа 

мајкзга на Куамав* Лефѕа, која херојеки ое држеѕе пред волЕцнЗаѕа 

и цу пркоеела вред окупажороѕ* Мвовиоѕ комшееѕ ва КШГ во Прилеп 

cera ce најде во досѕа ѕежкз еиѕуадајѕ. Покрај другото морал да 

ce гршжsa смесѕува&е и исхрава ва овне ирвв во Прилев.

За овве ѕеики штштжза Прштпскаѕа шзрѕнска оргавиѕација вејзк- 

шшѕ секреѕар Вера Ацевѕ ce ееќава: "О«олу средвваѕа ва јули 1941 

годдеа Месвиоѕ к о м штет вз Парѕијаѕа од Прилев одржа сосѕавок во 

K ytea вз Перо Џезкѕ* кој беа повикави Куѕмав Јосифоски ш Мир- 

ве Ацев на разговор во врска со виввоѕо авгажвраве во илегалвиѕе 

условв* Уѕреденѕа по овој сосѕзвок» Кузмав ЈсснфоскВ| Борка -вле—

« /  *
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шш* 1’разко Бошкоскк ш Шрчекцтџ решиле na своја pasa- саш дз

ѕашшзш партизани и огодле на Селечка ѕлаѕѕвѕ« Меѓутоа, Меоииоѕ

комитег ведѕаш ги вразш вззад, ззжто ѕе можеше да дозвола чеѕво-
94)ридаѕа раководви жшчтот да бидаѕ овш  во ѕ л а е т в а ,' *

lio врвќатето од Седечка иродолжува шешкиош

шшгалев живог за Кузмана в другжѕе Прилепекж комушогж.

Sa веѕршмпвоеѕ* ва Кузмае Јосжфоеѕш шѕо иобрзо да 

бвде ештжџшш со штож&тперѕвскв зѕдолжениза, Вера Ацеза ce 

сеќаваѕ ,ѓУшге од првиге денови ва овѕезго вдегалсѕво, Кузмав Јо- 

скфооки: a Мирче Адев бараа од Месшоз? some® es да бѕдѕ® аѕгѕжжрѕ« 

na во Дврдовкава оргавкаадаЗа во градож» да бидаш иопразсеви 

во други месга ш работа. Кузмав предлагаше да биде испратев во 

Кичево (Првд окупациЗѕѕа Жаовиоѕ котѕах на Првлев беше задолѕсеи 

дѕ ѕомзга за соѕдаваае аа Парѕискаѕз организациза во Кичево 

Бродско. Ба «аа ѕел Кузмаѕ и ушее веѕои другж членеви ва Несввоѕ 

тштвт често одез во Кичево и Брод. ), Кеѓутоа, Маоввоѕ комихеѕ 

sa sos не мозкеше еам да довесе одлука, иоради тоа давѕ предлог 

до Покраинскио® тшттma КГ0 з@ Македови^а оѕие двајцѕ да ce 

атгтшр&ат некаде надвор одШршнш, затоа шго двазизѕа ce многу 

аоававв ж кошромшшраш, a ба било мвогу ркзнчво илегалко да 

ce двѕѕазс во градоѕ*

Повраввеквоѕ комитез? одлучи ш го жспраѕЕ Мжрче Ацев 

нржвремеио да рабоеж во Ерушево* a «cm крвЗог sa авгус® го ѕо~ 

влекува во Qmш$е9додека Кузмаиа Јосафоекѕ го жсѕраќа во Биво- 

ла, но не да биде авгажиран гаму аа работа» само да ce екло~ 

ни како клегалеѕ» **̂ б^

Оваѕ одлука ва Покраивскиог комшсеж Еузмзв Јосѕфоокѕ 

многу гежко |а прима, заиѕо ѕоа значеше држење sa Кузмана Јоси- 

фоскѕ н ѕоѕатаму во иѕолираѕосѕ,

•А
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После одговорот од Покраиѕскиот tcoioses жшратен до Шееѕтаѕ

комиаеш на îlspsajaxa во Прилеп, so кој Покрашекиот комшзег, од-

ѕосно Методија Шагоров-Шрло го др^еше оѕарѕоѕ оѕав опрема Куз-

мзиа 3осжфоскн, и со целда би ое рзсгерегнл првдвѕ» зашѕо ќе

шз н други илегалди, вареди Кузшѕ да биде предадеѕ нз Бишодска**

sa парѕиска о pr аки з ада ;Ј a# ® 6 ̂  И како шѕо веќе спомнавме по цкѕѕра-

киѕе сеќавања на Верз Дцева % “Кузмаѕ Јосифоски so преѕорака од

Шарловжо® Покраивоки комкѕеѕ е иепраѕен во Биѕода, не за да биде

акѕивирав ш ангажиран ва револуциоверѕа рабоѕа, $уку само да би-

де склодот како илегалед ш да ве биде како ѕаков ѕереѕ sa Пралеп-

скаѕа парѕѕска оргавизадија« Ведвзш по ова решение на Покраинаки-

от комнѕеѕ9 во придружба sa Круме Волнарооки, Кузмав Јосифоски

вашгеувз во BEt o m . " 9v) Во Штола » ° *  е *ов5° ПЈ?имев ° ѕ 6 œ 0 J №  
ѕе комувисЕИ в жзко жквеево оѕрога илегалвосзе, сеѕак чеоѕо кон-

ѕакѕира со членоваѕе sa Меовиоѕ комиѕеѕ sa КПЈ во Бѕѕола, a ѕа-

рочѕо со Оѕѕв Наумов* Во Бмѕола Кузмзн Јоожфооки како илегалец

е смеоѕеѕ sa терш*ори;Јага од прваоѕ реоѕ ш менува повеќе ѕнгагал-

нн сѕанова, меѓу кои извеоѕо време specso^ysa и во сѕаноѕ sa fpa-

gas Белев.0^  Деновиѕе sa ѕлегалѕиоѕ во Биѕола sa Кузмана

Јоснфоскн му ѕомкнувааѕ маогу ѕешко, Кузмаѕ е со немирев реводу-

ционереѕ дуд* Шод не мож® да ce ѕомири само оо ѕоа шѕо одвреме -

ѕавреме te  конѕакѕира go Вдаголскетекому&шош* $03 не сака да

бнде пасивен, ѕуку sog сака ш да учесѕвува во револуциоѕерки ак-

ции, зашѕо ce ѕувеѕвувз способен да го помогне револуцѕонерѕоѕо

дело. Како резулѕаѕ sa овар ѕегова желба Еузмаѕ Јооифоски тхреку

Отив Нзумов ѕовеќе nass му сигнализира sa Mec shot кошгаег во
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Прилшѕ ж бера шстшот да вѕѕервенирз кѕд тжраивекиоѕ комиѕеѕ, 

да шој биде анпашра» во вартиска рѕбоѕа, Меѓуѕоа, Кузмзв Јоси- 

фоскн ce до негоѕохо зашшува&е во Западва Македонида» шѕо усле- 

ди во почеѕоког вз ноември 1941 годива (кога беше omets Покраив* 

скиоѕ комаееѕ ua чело со МеѕодиЗа ШаѕоровЧИарло ш беде избрано 

вово Покраввсво варѕиско ракеводсѕѕо шв чемо со Лазар Колшевскн 

(мое -  Н.С.),  не баше ангзжиран» ѕуку како идегалец врееѕо-

Зуваше во Биѕола. fos  ce должеше јшчииоѕ сѕзв ва Меѕодидз Ша~ 

ѕоров-Шарло тѕо г о  шмт®епрема Кузмана 9 лоради епроѕивсѕавуваље- 

so ва Еузмавз и ве исполвува&аѕо ва Шѕрло во врска ео

вклучувааеѕо на Лѕво &т Peost во Народѕо-ослободиѕелвиоѕ фронѕ 

во Прндеп*^ Заквиош сѕав на Шарло спрема Кузмана беше само едва 

од веригаѕа грѕшки шѕо ги правеше Шарло, со кои sog и изеесе го~ 

лема шѕеѕа на Парѕискаѕа оргзнизацлда во Македоиида» оѕсгрѕнува5~ 

ки гн % пасивизирздки т е т с о б в ш т е  партиски кадрови, ѕаков 

б т е  Кузман Јосифоски, кон не ja одобруваа Шарловаѕа долиѕкка. 

Оекзко дека тоа аресѕавувал голем удар за младиоѕ револуциовер, 

удар коЗ шѕо Кузмав Јосифоски драбро го подвесува и како висѕин- 

скв комуѕисѕ ве ce ѕоколебува згуку в верува ва КШГ ж во асправ* 

носѕа т  евоште сѕавови, So судироѕ со шарловоѕо ршшводсѕво.

Во ѕаа борба Кузма» Јосифоски всѕрајува» a за веговаѕа исврав# 

восѕ зборува ш сѕзвоѕ ва вовиоѕ Покраинеки комшгеѕ на чело со 

Лазар Колишевскв, за шѕо te  сташе збор поваѕаму.

ШтУчеошо во Иджедееокаѕа дтBù 1941 година

И покрзд непрвЗаѕелскиоѕ сѕав на Ееѕодија Жаѕоров-Шарло 

спремз Кузмзва Јосвфоскнѕ Масвиоѕ ва Паржијаѕо во Прилеп

m noHasaivîy Кузмаиа Јосифоскв го смеѕа за едев од своаѕе еаЗвоѕак- 

иаѕн комунисѕи и револудаовери, Оекозваѕ кога ќе ce даде можвосѕ

•А
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Mecmxox коштфтso Приш ro кориоѕа неговоѕо револуцѕоверно

искусѕво ш сѕоообносѕ• Шоа, впрочем, ce гледа и од еледѕиот

случај; Ков крајот на јули 1941 годша Покраинскиох комиѕет ва

КШГ за Македовија во врока со ваближував>его «а деноѕ ва Едивдев-

скоѕо воеѕаѕие, иопраѕѕ дирекхивно писмо до паржискѕже оргавиѕа-

ции во кое ce бараше за прославаха вз Илшдев, жѕо ja ѕодгоѕву-

ваѕ бугзрскиѕе окупаѕори, иарѕискѕѕе оргавизашш да подгоѕваг

овои х о̂ворвиди* Да организираат демонсѕрадаи на кок ќе ce кеѕзѕ-

нувз висѕивекоѕо мѕкедонско звачење вз Клнндее» односво вз Илив-
100)деѕскоѕо ѕосѕавие 1903 годива sa осдободување вз Македонија, w *

Пралепската пархвска организација» спроведувзјкк ja во живош оваа

дирекѕивз ш  Покраиѕекѕоѕ комишеш, закажува сосшавок сс Месвиот

комиѕезг, кој е одржан ses до гаесѕ деѕа ѕред Илиндеѕ. На овој сос-

ѕенок ce дискуѕирало за плавоѕ на ѕза акција. Покрзј другоѕо би-

ло кредвѕдено sa Илиндев sa демовсѕрацииѕе да говорв едеа ѕсшак-

наѕ комуѕисѕ од Прилеп, a астѕоѕ говори за кзраѕѕероѕ на Илш~
101 )деѕ 19Q3 годиѕа* * Досде подолги дискусии Меснисѕ комиѕеѕ sa 

Парѕијаѕа во Дрилеп заклучува дека ѕаѕва иогодѕз дшвосѕ која ќе 

држи говор и Кузмаѕ Јосифоски-Пиѕу и исвраќа пзртиски акѕивисѕа 

дз го доведе Кузмаѕа од Бнзеода во Пршшп, Видо предвндеѕо Кузмаѕ 

да ѕргне со поворкаѕа» само дз биде маскиран со ѕаочари, a Hess

es од когз премина во илегалноеѕ имаше пушѕеѕо и брковн, 102i aw 

жѕс ѕедасо можеше да биде преѕознаѕ« После миѕивгоѕ било плаѕира- 

но да ce направн демонеѕрадаЕја низ градоѕ со ѕрансиаренѕи ш ис~ 

фрлзње sa паролиЈ »Да жавее Илиндеѕ на Македовскноѕ иарод"11 Да 

живее Крушевскаѕа Република’*, «Македонија на Македоѕ«иѕ 

друго* Исѕо ѕака било решево пеѕ членови sa Иаршијзѕа коѕ слуѕе- 

ле војска, јакѕ луѓе шкои ќебидаѕ вооружеак со so два револве-

Ј *
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pu н oo две бомби9 да го обезбедуваѕх Кузиава за време ва гово-

рох, a после двмовсѕрацвиѕе да то«сдрѕхах во Бшеола*^0^  Меѓу

луѓежо шхо го обезбедувале Кузмаве Јосвфоски ce ваоѓал веговиох

браѕ Асшарузс Јосифоски, коз бил вооружа» со револѕер к две бомби,

Ним шшбила посхавева зздата дз ве дозволах во дако$ случаз Куз-*

мав да надне во рацехе на окуаахорош, па макар да кзгѕнахдо ѕо- 
“105)следек*

На 2 звгуеѕ 1941 година бугарскихе окупахори оргааизи- 

раз Илшденска прослава. Поворкаха шхс ce формирзла во ценхарох 

ва градох хргвала ков гробишхаѕз, кѕде требадс да ce изврши глзв« 

виох дел од врославахѕ. Ha *оа месхо било предвидево да говори 

»  Кузмав Јоснфоски. За ово^ ваехзв во сеќавањаха ка Вера Ацева 

ое вели: "Неѓдооа, бжде|кн иоворкаѕа беше сосхавена ce еамо од 

луѓе од поЈшцидзха ш  од другвха фашиехички оргави на влаеха, грсж 

окорели бугарофили и едев мал броз ополченци, хака шхо вемаже 

варод, Меснкох комихех довеее одлуѕа комуаисхихе да ce довлечах, 

a Кузмав Јосифоски да «е го држи говорох, зошхо вемз шрод, вема 

коро да револуциовизкрзат, само веиохреб^о би ce излоѕиле ва ри~ 

зик дз бидах захворевв жлж убиеви.*^06  ̂ После ова решение ва Ш , 

дридружев од поголема грува комувисхи, Кузман Јосифоскв слегол 

докрѕј градскихе гробижха ва бихолскоѕо џаде и после со велоси~ 

дед ое врахил во Бихола*к;ѓ  ̂ Т а к з  заврѕда Шгавдеиекаха дрослава 

во Прилеп 1941 годива, И ако вз хаз прослава Куѕман и осхавахихе 

Дрилепски комуниехи не доби^а можвосх зѕвво ва окуиахорох да му 

ga иекажаж висхивахѕ за Илнвденскохо восхавие, седак бугарскиох 

окупахор ce осехж доразев зожшо ва оваапрослѕва- не доби ншсзква 

подрпша од вародвихе ш&ошна Пршшв* Вугарекиох окувахор бше 

осхавев сам ва себесв да с«  докакува и убедува во присвозување- 

®о ва овоз значаен јубилеЗ од Македонскаха исхоркза« И овод
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до,јде до нзраз веустрашивосѕа шспремеосѕа хт Кузмана Јосифоеки 

да влезе во оѕворев судир со фашисѕичкиѕе окупзѕорЕ* Веше ѕоа 

всуцшосѕ ужте едво пршвтвтш& иегсвоѕо револуционерио иекусѕво, 

з воедво и докзз дека ужива голем звторнѕеѕ меѓупрадепскиге кому- 

виеѕи ш покрај ШарловвФв изолаѕорска полиѕика ;ја води проѕив 

вего*

4» Омевтазае шзјлавло« a Куамзв ЈосиФоскв акѕававав 

како веволзгаионез н изован за члеѕ на Иленушд ва 

Ноквзивскиоѕ комаѕеѕ

ОогледуваЗ«и гж пропусѕнтв ва Шарловиоѕ Покраивски комв- 

ses, ЦК на КПЈ дрезема мерки да 3© поправн воложбаѕз во Иакедон- 

ОК8Ѕ0 шрѕиска оргавизацизз. Во почеѕокоѕ ва еепѕевдрн 1941 го- 

дина од сspasa ва ЦЕ ШЅ еуспендирзнс е Шарловото Покраинско ра~ 

ѕоводсѕво b е формирав ѕов Покрзински комиѕеѕ нз КПЈ за Македови- 

^а, во еоотавѕ Лазар Колишевски, ко секреѕар, a членовнѕ Mapa 

Нацева, Боркз 3?алески, Благоја Мучето Бавв Авдреев, Новиоѕ no

te раински кометеѕ пред себе како главва задзчз гв посѕавв: зацвр- 

еѕувоае ва парѕисвиѕе оргавизации ва ѕеревоз? и да ce забрзат 

иоѕгоѕовките за вооружево восѕавие во Македовнја, кое восрѕвие 

веќе пламѕеше во осѕаваѕиоѕ дел ва Југославвја ушѕе од јуди 1941 

годива*За успешно осѕвзрувзње ва оваа своја цел, вовиоѕ Покраин- 

ски кошигетприсѕави ков водеае ва прзвилвз кадровскз полишика 

ш ков акѕивираве аа сиѕе вскусвв комувистж, кои шѕо во времеѕо 

ва Шѕрловиоѕ Покраикски комиѕеѕ ce наоѓаа во ”севкаи, одвосѕо 

беше спречуваво виввоѕо револуционерно акѕивирање поради ѕоа шѕо 

не за одобруваа и ce опирзз вз тѕеѕочинекаѕа полиѕикв ва Меѕоди- 

5© Маѕоров -  Жарло* Меѓу таквиѕе кздрж едаѓаже ш Кузмав Јосифоски,

./*



55

803 as® cede имаше богаго револуциоверно аскуоѕво, не само како 

члев на Парти^атз и учесник во ѕапредноѕо сфудевтско и рабоѕшдо* 

ко двшЈсеве, гуку и раководно иокусгзо «ако поракешен сеѕрегзр на 

Меокиоѕ кошиет ва Ш«Г во Прилеп, ѕ шст a како порзнешеѕ чдеѕ 

sa Покраинсѕаот комитез? sa Ш1Ј зз Македон®да. СогледуваЗкд ги овше 

вредностд sa Кузман Јосифоскж, новжош Покраиѕскж комшѕег sa ШЈ 

за Маѕедониза на чело со Дазар Коледевоет* веднаш го акѕивира ж 

аѕгажира, Во ноември 1941 година го испраѕн Кузмаѕа Јооифоски Ka

so жасѕруѕЕор во Закадѕа Македоеида, под гѕадаЗанска окуиадиЗа» 

во својство sa член sa Плевумоаг sa Покрѕинскио! коздксеѕ ва КПЈ 

за македониза.

Мзоорот sa Кузман Јоежфоски во ѕоширокиоѕ сооѕав на 

soso избравѕог Поѕраинскѕ комиѕех, како и ѕеговоѕо иодраќаве во 

Западѕа Накедониза со доверлива задзча, ‘°"''’ ташЈ да гж сбнови a 

зацврста ш поврзе варгискиже оргзнизацаи, како a да формара so

sa ш на исгиѕе да ms даде помош во нивнихе подгоговки за органи- 

зирѕње sa вооруѕеѕа борба. Оекако гоа дрегсѕавува ушше едно драз- 

накие sa рево лу ционерmue вредносѕш sa Кузман Јосифоскж од сшра- 

ѕа sa uobsoï По«passeки комшсеш, ѕоз ги спрозедувзте дѕрективиже 

sa ДЕ КШГ a другарот Шаѕо. Ушгѕеод првиот ден од еѕадуваљеѕо sa 

ѕовашз долзеноез? и добивањего sa оваа доверлива задача од сшраѕа 

sa ïïapïs^aïa, Кузман Јосифоски целосно ќе ce аѕгашира во неззи- 

ѕошо осшваруваае, во кое ќе го вгради целѕоѕ евоз револуштѕереѕ 

дух, своешо револуциоsepso ѕскуство ш опособѕоош, за по-»

сведочаш ш успеснѕе шѕо ќе гѕ постигѕе во оргаѕѕзѕрааего ѕа 

восгашежо во овоЗ дел sa МакедониЗа. Неговзга задача во Заѕад«- 

ѕа Македонија беше покомплиджрана уѕте довеќе порадн шоа жжо 

оо пзртиекете организадаи во овоз дел sa македовијз шарло дре~

*/.
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•liO)ѕраѕн oo секакви врекн, ‘ ' оѕкзко да пршхсш иартискаѕа органа«

аадиза ва Маѕѕедовиза тш Бугарскаха рабоѕвичка парѕизз (коцуннс- 

тш)т Кузман Јосифосѕи оо оводзта акѕкввосѕ доприиесе да ce aagai?~ 

шат парѕис«кѕе организации во ïesôBOj Гоеѕивар и Сѕруга* ш форми- 

ра вр-ви до крадоо? ша 1941 годвва во Мавровско, Кичево и Дебзр. 

Новиоѕ Докраивски комиѕеѕведнаш по своето формирање и образш 

големо ввимзвие »а Парѕискажа оргавизѕдиза од Бзкедониз© под 

иѕалијвнска окупациЗа и оцеии дека таму има добри услови за рзз- 

вжжокоѕ на вооружеизѕа борба. Поради ïo a sa оваа терихорида no

te раикскиоѕ комшсеѕ, покра  ̂ Кузмава Јосифоски, аопраѕи други 

опиѕни комунисѕи какоѕ Душко Доповиќ* Крсѕе Дрвенкоскж, Ванчо 

Бурзееки и други. Во иочеѕокот sa ѕоември 1941 година Кузмав за~
*1 4 O N

мивува преку Виѕола и Преопа за Оѕруга, 'одвоево ив ѕериѕориза- 

sa е о д  иѕализавска окувацизз»

До неколку месечнз самокрегорѕа рабоѕа уопева да созда- 

де организации ва КПЈ илш партиски поверевсѕва, оргзнизации ѕз 

GKOJ ш друго онзму каде шѕо вемаше. ïepesos од Оѕруга, Качево, 

Дебар, Госѕивар е  2еѕово го шѕвуваше повеќе пажи*1,3; На оваа 

ѕериѕорнза Кузмаѕ Јоеифооки ќе формира ш оргзвнзацет ва собира- 

ње на народна ѕонош» ѕако и воеви комиѕеѕи, собирање оружје и 

други органи ва борбаѕа. Порада сводаѕа неуморва дарѕвека рабоѕа» 

како a аоради своззѕ© умешвосѕ и маЗсѕореѕво дз жм присѕапува ва 

луѓеѕо ш да осшава «аз вив веззборзвев ш призаѕен вдечаѕок» ѕо^ 

меѓу члевовите на Парѕијаѕа a парѕискнѕе акѕивасѕа и сампаѕизера 

беше ошлен ш секогаш драг rocs a порзди шие свои особана од нив 

го доби прекороѕ «Шаѕкои под кое аме беше познаѕ на секаде во 

Зааадна Македонида.
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В* ШШШООШАш ш ш т  јооифоски kako чјше на п ш ш ш ѕ

НА ПОКРАИШКИОЅ ШШЅВ5 М ПАРШИСКИ ИНОИРЅКЖОР ВО 

ЅАПАДНА МАКЕДОШЈА
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1 « Обнова и шшшшзување т  ШЅ

so Завздва Македови.ја

Формирав.езго вѕ вовоѕо Покраивско раководсѕво» го затеква

Кузмзиз Јоошфооки како шегалеџво Бвгола * Изскоро, ѕоѕоа, шод

доби задзчз да ce дрефрдш во Западна Мзкедовида* вз гери2орв.јагз

иод италиЗанека овунацв;ја во cbo^cïbo ва паргиски ивсдрукѕор

член на Плевумоѕ на Покраивскиот котгсе? из КНЈ зз Македовидз*

Преку пардискаѕа врска ва Биголскажа партиока органиѕација, Куз-

мзе Јосифоеет преку Пресва во почеѕокоѕѕа оккомври 1941 година

ce префрли нз ѕеереторнјага под еталиЗаеска окупацида, Во целина

Пѕргиекаѕеа оргзвизацизз во Запѕдна Македонида под шездидавскз

окупацида во овз време ка«о резулѕа® ва заиосѕавувзњеаго иа Шарло-

вошо раководство и по нриклучувањежо ва Мзкедонскзта пзрѕкска

оргаѕдѕацида кон БРП (к) беше оставеиз сама васебе и органнзаци-

оно бедае мвогу слаба и веповрзава. Слшовш?о, сшуацвдзѕа на Пар-

ѕиската оргзвизацкдз иа оваа територијз во времедо на доаѓањеѕо

ва Кузмзва Јосифоски е прикажава во едев вегов извешиаЗ, кспра-

тт до Покрзинскиоа' тшштвтm  КПЈ зз Македовија во кој меѓу дру~

гоѕо се зезтѕ ”Иа ^ертаориЈажа иа Какедовгхја тход вѕалв^©всхѕа оку-

пацида до пред едеи месец, ее даже да ce говори за Bocsoei&e ва

Паргнска оргаетзацида» Вистава во две месша nocïoega месни рако-

водсѕева, едноаго во Сдруга, другото во Шетово, so в гие разедине-

ти со фракдионашкз борба и фемилиЗарвосг, По дезертирзвето на

одговорвиге, истите ce расжураат, a ѕартиЗиите ce разбегнувааз:

код каде знае*1*14  ̂ Преку Ерееца, Корча ж 0?еруга^1б^Кузмав Јоси-
116)фосви во почедокод ва шсшотмесец пристигвувѕ во К|Счево од

каде што ќе го заиочве cbo^oœ револуциоверен ѕоход во Завадва

*/.
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Македоѕи^а» Sa да воепостави тт&кисо Кичевскатз паргиска ор~

гавизациза, ва Кузмава ве му било мвогу теико зашто згој во Качге-

во е доаѓзв ш има ковжактжрано со Кичевскнге комунисти ш симпа-

шшзери ж пораво пред априлекатз во;ј«а 1941 годива, a со векои

ошшагизери на Партајада од Кичвво ce запознава уште во Белград

за време на студии$е* Веднаш во д во Кичево Кузман Јоси-

фоскш најпрво воспосдавува котвктсо Богоевски Драге, код што

го новрзува со Пепи Јовзвоски, кого ;го познава удае од Белград
i i y  )и оо кого уштешсттт дев зечертв еосгансж* ' На

овоЗ С0С28В0К ео Пепи «Хованоски» Кузман Јосифоски му изнесува 

декз е дсдден во Кичево со задзча да формира Месден комисег на 

КШ' и да ja обнови работаѕа ва Партиска^а организациза и жсгиот 

го консултира ко.ј лкца шожат да дојдат во предвид за формираље 

ва Шесгев комшгет* На исфиот сосганок Еузмав Јосифооки ва Пеии 

Јовавоски аду еоопштувз дека е вримев за члев на KIIJ, За овој 

состанов со Кузмав Јосифоски,Певи Јовавоскн ce ееќава со следви- 

те зборови; «Мене ш  бешепосебво зздовологво да го слушам, заш«- 

то гој зваеже засно, сликовшо и пристзтшо да гж взложува рабо- 

тите. Назпрво зборуваше за политичкаша еитуадида во све^о^ ж во 

Југоелзвија, посебно кзЗ нас во Македовија, поиоз за улогага ж 

задачнже ва Паржнјата и за сгавовите на КПЈ во вово васиеаваѕгага 

ситуациЗа, Посебио ga обЗз°иуваше вотребзжа за организира&е ва 

вооружево в о с т а в и е * С о  вомош на Пшш Јованоскн во варедноте 

девовн ïo j одржува ковшакши ш со други поистакваги сигааѕизери 

ва Партијата во КичевсиОгкако овие ковсулгаджж бшш сароведеви 

со скге можвн кандидзти за Паргиззта, по барање ва Кузмана Јоси- 

фооки и во вегово присускво ce одржува соегавок воќта помеѓу 

10 и 11 OKïOMBps 1941 годива во куќа^а ва Борис Алексоски-Карче. 

Ha жоз составок оѕкако Кузмав ва ирисутниаге ши сооштува дека ce

.A
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цримеш sa члеиови тПархзѕјахз, од нив го формирал Мееетох коми-

хет ва Пархнјаха во Кичево, во сосхав; Пшш Јовавоски, секрехар

ва Меокиох комитеѕ, a члевови: Јавко Мнхајлоеки, кој бил зздолжев

зз CKötT$ Пецо Чивгоски, задолжен по еивдикалва лииија* Борис Длек-

соски -  Карче, задоадев за село, Драге Богоеоки, Владо Полечшшз,

Нико Пусески в Борие Груески. {  ̂ Нѕ нсзгаох еостзнок, вз вовофор-

шрзшшх Месхен кошиех уомерувзјки ja взговзха рзбохз Кузмаѕ Јо«

еифоскн му дава конкрехни задачи ш ги задолжува веговихв члевовк

дз формирзах иаржиоки ќелии во грздох a no еелаха* 2ака во Кнчево

Кузмав Јосжфоски го формира првиот Месхен комшгеѕ и прв цоохаву-

ва здрави хемели на Пархискзхз оргавизвгдаза, Бо Кичево Кузмав $о-

сифоски овој пат осханувз околу две недели и погоа оди во дебар

н одавдг во ЅГирава. Ѕнжузжјззмох шхо го внесе Кузмзв во рабохаха

нѕ Месввоѕ комихех брзо ce пропгирувз ва целахз Пархиска организа*»

ција и остаѕахихе оргави вз Езродво-ослободихелнзхз борба во Ки-

чевско, Sa мвогу ѕусо време од ѕреехојох ва Кузман Јоеифоски во

Кичево, беа формирани повеќе нархискж ќелви во грздох и векои ае-

ла, повеќе скоевекк и симѕахизереки груии, кржбраво повеќе оружје 
120)и друго» * Ј

Околу едев меоац нокасво, во иоември 1941 годива, Куз-

мав Јосифоски доаѓа во Кичево so вхор пах и бил пријахва жзкевадев

од посхигвахихе уепеси на Кичевскаха ѕарѕвска оргавизација за хол-

ку краѕко време, На одржаешзх еоешаиок ва Месниох комкхех во Кѕ-

чево, во вагово присуохве* Кузмав Јосифоски добива слика ва едѕа

прилвчво разгрздев© акхивноох ез Партискаха организадаја, како во
1Р1 ^градох, хака и во седвха» * При хоа хој уочил дека голем ѕроблем 

во хоа време прехохавувал недоохигоѕ ва пишан махеријал ш посха« 

вел задача ѕред Месвиох комихеѕ, хој во вајскоро време да отвори
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шшгзлва парѕиска ѕезшика* што до извесво време било ж вздравено. 

Како шшо беше погоре речено, Кузман Јосифоски,до консѕигунра&еѕо 

ва Кичевскаѕа дарѕиска оргзвизациЗа, оди no партиска задачз во 

Еирана, каде воспоетавува врски и оорзбоѕка со Албавского варод- 

но -  ослободиѕелно двшење од имего sa Народно-ослободѕѕвлвоѕо 

движеве во Македовида, како сосѕавеѕ дел sa Југословеноѕоѕо peso- 

луцдоверао движење, Кузман Јосифоеки за извршуваае sa револудио- 

нерни задачи p ite  неколку пвчш teпаѕува во АлбаниЗа» за кои 

csase тшвтвшЈзбор во ѕрудоѕ*

По веколку дѕевноѕо задржуваве во Шираез, Кузман Јоск- 

фоски во средивата sa воември 1941 годива доаѓа во Гоеживар, кзде 

ведваж ce поврзува со парѕѕшшѕе ж ш вт ш * Во ова време во Госѕи« 

вар доеѕоѕ uМестен комктет ва Ш1Ј. Овод Mecses комѕѕеѕ на KUJ 

во Госгивар е формиран во втораѕз половинз ва сешеември 1941 го~ 

дива» ведваш no формирењего на вовиоѕ Покраински томтеи ва чело 

со Лазар Колшевски. Ha формирањеѕо sa овод leases комиѕеѕ на КШ 

му преѕзтодеже одеве во Скодз® ва членоѕ sa Месввѕо парѕиск© по- 

веревство во Госѕивар Алексавдар Груевсадк, sog во Окодде беше по- 

врзаѕ од Славка Фиданова со делегаѕоѕ sa ЦК КПЈ Драгав Павловиќ 

и со секретароѕ на Покраинскѕоѕ ко Лазар Колишевсѕш. Од ѕив

Александар Груевски добива дирекѕиви зз поѕаѕамошна рабоѕз.

После ѕродвевѕшоѕ дресѕоЗ во Окодде, Алекеавдар Груев- 

ски ce враќа во Госѕѕвар, каде во куќаѕа ѕѕ Ксевѕе Богоев одржу- 

вз состакок ка Месноѕо дарѕнско довереѕеѕво sa коз ги пренееува 

дирекѕивиѕе ва твтот Покраннски комижеѕ ш sa исѕиоѕ сосѕаноѕ ce 

избира ш Месѕен комиѕеѕ на КПЈ за Госѕивар, во состав: Боро Кан~ 

чевоки, Asse Гетосет* Олободае Пеповеки, Шихомдр Шаревсѕи ш Алек- 

сандар Груевоки,^2'^ Вдеи месец додоцна, некаде коѕ срединаѕа sa

•A
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окшомври 1941 година, во Госгивар од Маврово приегигѕува и ѕзвее- 

80 време прееѕодува како инотруетор sa ПК Перо Наков, Неговиош 

ирео2ој во Госѕивар ш пренесувѕњето ѕз неговиѕе иекуства sa Го~ 

стиварските комунисги ce одрззува товшгивво^^во аацврохувадо- 

20 вз Паршиската организацнја, како и sa врипремиѕе sa формира- 

g»e sa парѕѕзааски одреди*

Ведѕаш so своежо доаѓање во Гостнвар Кузман Јосифоски 

закажува сосгавок sa Меснкош комшсет, Озскако го ѕроуѕува 001даЗал** 

ниот сосшав и дедносга sa Месѕиот комигег, вржи реоргаѕнзадаја 

sa Месѕиош комитеш, одвоено формира ѕов сос-тав: Борис Карчески, 

секрегар, a членовиѕ ЈкштеГѕновскѕ, Крсже Гивовски» Слободаѕ 

Пеповски ш Бранво Огавоеввќ/^^ Ваквага реоргзнизадија на Месни~ 

02 комажеж во Госѕивар Кузмаѕ Јосифоскѕ-1Ш2у за преви врз база 

sa жироетѕе овласѕува&а шжо 203 ги добжва од ѕового Шжракнеко 

П8Р2КСК0 РЗК0Б0ДС2В0 пред СВ0Ѕ20 ѕоаѓзве во Западна МвкедониЗа, 

Прак2кчно со доаѓањежо sa Кузмаѕ Јосифоски~Пи2у Паргискаша opra-
*|Og\

низацида за прв п&т ce поожзвува sa здрави основи. * Набрзо 

по доаѓањето sa Еузмзѕ Јосифоски беа формирани чегири паргишси

ќелш од no 2ри до ses душѕ во Госгивар, a при Меевиог 

беззе формирана шпосебнакомисијa за село, велн во своето се^ава- 

ве Оарѓо Иеоски*^26^Како резужѕаѕ на оваа неуморва револуцио- 

нерѕа работа sa Кузмаѕ Јоонфооки» за кратко време бшш формѕрани 

ѕар2зшт ќелжш и во повеќе Госѕаварекв села, a ѕарочѕо во еелаша 

од Мавровокно2 крад* Ладгоѕх« ковтакхи sa Кузмаѕ Јосифоски-Шгау 

ео членовадее sa Паргидага и на Мвсвиот кошксеаг sa КПЈ, неговиѕе 

адформацш за 0002036023 sa источѕшѕ фроѕг ш другише фронгови 

шарум 0В6202 и таогрукцинѕе ш20 20â га дава за ваѕамовша раб02а9 

Месѕио2 коми2в2 н 0С2ана2020 ѕарѕвско члеѕогво во правецош sa

./•
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исфрла&е sa партизански одред во Госгсиварскиоз: крај осзгавија 

длзбоѕи граги ѕѕад сите со кои Пи*у дојде во допир, влевадки 

шш голем ошшмизам во идниназга sa раѕвојот на Народво-ослобо ди~ 

гелното двнжеве»^2^̂

За водобро нвформираае нз евоете членови и ешдазшзе- 

рѕ, Госвиварската паргиска органвзадида, по иаоѕоЗувавеѕо sa 

Кузмзн Јоеифоскѕ, jenes «os крз*јоѕ sa 1941 годиѕа да оргавизира 

и паржиска зсехвика шсекоЗ еедум деѕа беше издавав билгеѕ, 

и дека ео идѕњего sa Кузмзѕ Јоеифоски дејвоета на Паргиока®© op© 

ганизациЗа во Гоегивар доживува арепород зборува и факѕож ш®о 

во почеѕоко® ѕз 1942 годива на овоЗ герен ое формарааг и првише 

органн sa борбаѕа, односно првиоз? Вародѕо-ослободигелен комшгезс 

во оосѕав* Кооа?а Јосифовиќ, Поп Вејко, Шома Дзкелај a Борис Кам» 

чесет,^29  ̂ Месвио® комшсе® на партаЗага во Госшивар во оѕој сос~ 

тав во коз го формира Кузмаѕ Јосифоски осѕаѕува ce до 13 заѕуари 

1942 годтаа, когѕ наеѕанува ѕровала sa Партискага организациза 

во Гоеѕавар. Во Госѕивар Кузман пресгоЗува долго време. Меѓуѕоа 

ѕе осѕанува еамо во ѕего» туку повремено одш во Тежово 

Мавровекиог «раз, како и во другиѕе месша во Заѕадѕа Македоѕаз3* 

ИзвршувазкЕ ги парчгискиже задачѕ шео пред него поешави Покра- 

ѕнскиоѕ «ошзгет кога го шсврат  sa ѕереѕоѕ под кгали«Ја80«а о «у- 

лацнза.

После восиосѕзвеѕажа вре«а ео новнош ПК, во в®ора*с© 

ѕоловвва sa еептемврн 1941 годвва и формирааешо sa Иесваоѕ «о - 

мштет sa KEJ во Гоеетвар, некои од ѕеговете членови добиваа® 

задача да одазг во Мавровскиог кра  ̂ ш да нз форми-

рање ѕѕ паргиеки ќемши и скоевеки зкѕиви, пошоа органи »а борбаха 

и вршеве прнпремв за форгжрѕње иарѕизански одред«
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Каш рвзужгз® sa вакваѕа аѕживеосѕ на Ѕесниоѕ кошгеѕе 

sa КПЈ во Гоодомвд ваекоро во Мавровекиоѕ кра  ̂ беа форшракв 

партискк ѕелет so еелаѕа: Маврово, Нивифорово Деуново*

Овие ѕздеаевкж ќелшш шедшаш so своето формираае пожвуваазг голема 

аѕѕавшеѕ за sæo прждотееувааж озрзншжсе зкхѕаквФЅ, a варожизш 

во втората аодоввва sa окгомврж 1941 годивв пресго^оѕ нз ивструк- 

fopss sa Покрагвеквоѕ комнѕвѕ Перо Наков во овој краЗ*^^

Меѓугоа, голема жоделѕ во реводуциоверѕаха рабохз вархис« 

шште ќелии од Мавровеквхе села» односно Пврѕиоквѕз оргзкизаѕи.ја 

од Мавровскнож кра  ̂ дозкивува кова ао овој ѕра^ присѕѕсгѕува вш~ 

ѕрувжоро* ш чжт sa Плеѕумоз: т  Ш  Кузмаѕ Зоавфоокн« 

Во оредвваѕа шш вгораѕа воловиѕа ва ноемврв 1941 годн- 

sa Кушав Јосшфоеет од Госхивар ѕреѕраѕеѕ ѕреку ѕѕрѕѕока вроѕш 

од Сарџо Исоски ѕржоетшува во Маврово, кѕда ое аоврзува оо Се- 

дека Спироски» ѕоѕоа оо вего заедво одаш во кжќата Добреѕа 

Трѕескѕ во Ншсифорово« Шаму# според оеќаваѕода sa Алексавдар 

Рруевскж, Кузмѕв Јооифоски ведѕаш закажува ж одржува оооѕаѕок 

со поисѕвввахи комувистн од Иавровсквоѕ «pa j. iQ^  Поважаму Алек- 

озвдѕр Груевскж sa so;! cocxaeote ce сеќаваѕ иНа сосѕавокоѕс sog 

xpaanta скоро цада ѕоќ ше жленовихе sa Кошгезеот подвесовме деѕа- 

лев гавзшхаЗ зѕ еоешоЗбаѕа на ѕарѕжскжга и скоевсзиѕе opramtaa-» 

шш во Шавровскихе оела, за раоп0ло$авгахо sa населеѕжехо* аа 

дејѕооѕа sa окупагорог и друго. ï lu t j ce инжереоираше аа ce# за 

целокуѕѕазга наша рабоза» за меѕодоѕ sa рабожаѕа н епроведуваве-

sto sa дарекзѕт*е ш аедѕчшев жѕо добѕвме сд Лазара Кодошевсѕв 

ѕ@ состанокоѕ во Скоѕзе, ее нвхересврашв за внѕа деѕали# кои 

sa ѕрв шзглед изгледаа малу важѕж* Меѓуѕоа^ од оиже овие ѕодаѕо« 

m  ïïsiy, како искуеен варѕискв рабогнкк, извлекуваше заклучоцѕ

./•
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sa ждѕаѕа р8боѕѕв« ^ ѕ  ̂ Еако што имал вообичаена ѕравдопса» Куз~ 

ман Јооифоски ги ззпознавз вадпрво пржеушвшге со развтаоког ва 

вооружеѕоѕо восѕавие во Југослави;)© и оо успесшге ва парѕѕшав- 

скиѕе одреди, © аоѕоа со сижуацидзѕа во свеѕош, Похоа Кузнан 

«Јосифоеки ка сосѕавокоос дѕва ѕознѕенвгге оцевка ва доѕогашвзоа pa- 

602 a sa Партаскаѕз оргзнизадаја во Мавровскио® «ра;ј, и укажал ш 

некои зхропусхѕ» a iiovoa» епоред сеќавањаѕа на 1лекезвдар Груескн, 

ги посѕавил следѕжте задачи на Меениоѕ комшсет за Мавровскиог 

краЗ s© кеговзѕа поеѕѕамошѕѕ рабоѕаѕ-,1!Продовување со шѕеѕзшшз 

политичка рабоѕа ме#у маеиже и формирзве sa Народно-оелободижелни 

коштетж од ноеѕзри луѓе, «ои, шзто $зка9 ќе рабоѕаеа ва 

koso издкгѕувѕ&е ' на работвш?е луѓе во врека со оо исфр-

ѕаве партизавски одрвд|

-  Да ce прошираѕ косшоеќшге дартиски со примаве на нови

членови од редовиѕе sa еаЗисѕавваетае оѕоевцн и да ce шшо поши- 

роко оифаѕи. младавѕѕа во GKQJ ;

-  Да ce В0СП0С28ВЖ врска ео селаѕаѕ Беличица и Гзличник да ce 

формирааг иарзгиски организадии во нив;

*» Да ce вродолжи со тичѕттшт рабоѕа на собжраве оружде т другн 

војјни нагерндали и да ce организираае илегзлни екладишѕз во
4g|\

te ce чувазѕ собраните магеријали оруж^е.

Угредеѕѕа цо оосѕавокоѕ Кузмав Јосифоекж зашшува од Ншифорово 

30 Госѕжвар* После заминувањешо ва Кузман, ведвзш е присѕавеао 

ков спроведувањеѕо sa од ѕего добкеѕиѕе задачк, Прво е приегаце- 

ко 80S епроведување, одвосно кон формираве на Нарсдко-оелободи- 

®елѕи кошгаехв во еелаеа од етаршш коѕ ПартаЗаша ѕаклонеши луѓе» 

8880 први органѕ ва борбзѕа* Носле формирзњего sa овие комишезш

• /*
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кт  во сувѕввв иреѕофавуввах први зародиши на воваѕа народва 

власе во овоЗ краз(и кои во 1942 годива прерасвувазг во Народно- 

ослободахезши одбори (мое-0*Е,)* одржѕвЕ ce соотвнодо ва кои, по~ 

краЗ другоео, била објасвуввна шшђBata улогз и постзвувашѕе зѕ- 

дзчи н 33 кои зборувал Кузмав Јосифоски.*^) Шака со своззта по- 

оега иа Мавровскиое кра  ̂ во ноември 1941 гсдина, Кузман Јосифоски 

многу допривесува «  во свсЈ tepaj дз ce рззвие ѕирока револуциоаер- 

вз дејвосѕ ш да ce распламѕн вссзеашето т во делож на овоз крај 

шв Македоннза, Везулѕагаѕе од npecxogos ва Кузмава Јоснфосет во 

Навровекиот крај увгае ковеќе ќе дојдах до изрзз зо наредвѕха 1942 

годиеа, когз на овоз ѕерев ќе дојде и до формирзње »а првише пар- 

ѕизавсив одредж, Во декември 1941 годива Кузмав Јосифосѕеи вовгор- 

HQ £е дојде во Мавровскшоѕ крај. Во оваа вагова хшееѕа, вѕора на 

овсд tepaj, Ш®у ќедобже извештај, шѕо е ce схорено од неговаеа 

ѕрвз поееѕа, во исподнуваѕата на од него поставенизге задачи.

Овоз пе® Кузман Јосифоски во Никифорово одрзкува сосѕанок 

нз Месноѕо пареиско раководскво* После подвесевиох извешезј зз 

извршевише од еего посеавеш зздачи, Кузман Јосифоски-Шгеy опшир- 

но ам зборувал за тжштмз*£в стаузција» за oocsojôaæa на фроото~ 

вихе ж sa нахчоваиката борба ma ааргжзавскете одреди ѕрозшѕ оку- 

паеороѕ, чеѕшчктае и уоеашкихе бавдж во развише краеве ва Basâ

tes земја шшп гшегавил нови задачи,"^^ Доеле сосхавокое во Ники- 

фсрово, Кузман Јосифоскк, придружен од Добри Ѕрвоскн, оди во Деу- 

вово, каде шхо исѕо шака одржува нархиски сосеавок, a ожѕаму сри- 

дружував од Жихомир Шаревевн, преку влашшѕе по длабок свегѕ за- 

мшувѕаѕс за Кичево. Меѓуеоа, ова ш е последда «рсѕареѕе ва Куз~ 

ман Јосифоски по Мавровскиоа крај, каде жжо жој ќе наврагува 

во наредниее 1942 и 1943 годнва,

.А
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Понагаму револуцаонернио® кат на Кузмав Јосифооки го 

води во Шеково, каде ариоѕигнува во вгорзжѕ половиѕа меее« 

коември 1941 водина,

Голем е ѕридсшеоог во средувањего и за$акнуван>е®о вз 

Пзр^нскаша оргавизвција и револуциоверноѕо двикеае во Ѕеѕово 

sa «радог sa 1941  година од еѕрзва на Кузман Јооифоски*

Алралскаѕа во^на Шеговскатѕ изртискз оргаѕизацида ga за~ 

текнувѕ доога добро оредевз и оргавизирава,

Првмог Mecœes комдаееаг ѕз XQJ во Шеѕово е формиран во 

душс 1940 година. Соеѕавог на овод Комиже® дефивиашвно е угврден 

ири крадот ва февруари 1941 година, т го еочивувзле î rope

СѕоЗчески, како секрегар, и членовишes Олавка Фиданова, Живка 

Огунока, Круме Наумооки в ïpsKO Сшзмзговски» ïa «a  во пролегѕа 

на 1941 годива во Ѕеѕово* во еосфввоз? на Паргискаѕа организаци- 

;Ја работеа чезнрв кзртески ќежшш9̂ ^^ш ковеќе восѕшши грухш« 

Ведваш после б зирнл 1941 година, аа два деѕе so влегувзњеѕо на 

окупазсорокшге водскн во Шеѕово, so одлука sa Меениоз «омшгез на: 

ДаршиЈаѕа (sa 10~зи априд *  мое С.Н.), одржана е' широка варгискз 

конференцкза,,ѕ^*во куќаза sa Pose СшоЈческа, Од рабоѕаша ш 

оваа даргиска конференци;ја9 жогзшниож Месшшѕ коиштот

т  ШЗ за Ü'eïoBO, Слзвка Фндавовз» ce сеќава дека Фетовските ко~ 

мушшгѕ ва Конферешрдаза го азвлекоа заклучокоѕ дека ео каѕѕ- 

жулацидаѕз на Југоолавида не е ззвржена возиаѕѕ* «ода и ѕонажа- 

му гребз да продолжѕ*139^

Злочиначката рабоза нѕ Шарловиог покраински кошгает не 

осзава без ѕосдедици и so рабо^зѕа на Фезговоказ© ѕарѕнока оргави- 

зација, како и нз осжанатше ѕзрѕгиеки организадии во Звпздва 

какедоѕида ѕод ижали^анска окуѕацида. Зз овке последицк so рзбо~
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sasa na Ѕеѕовскаѕа партиска организација, едев од ѕогашниѕе 

чл,етш  на Мееетоѕ комиѕеѕ нз КПЈ во Ѕеѕово, Ожарт Фндавова, 

ее ееќавз: »За ова време вие, Несвиоѕ комижет, ваоѕојувавме да 

одржуваме врека со Скопје* Едно ио друго испра1<авме луѓе коко 

т  бж ja  прекшалѕ врокаѕа ш евеѕѕуалво да дозваеме за дирекѕѕ- 

виѕе за нзѕамошваѕа рзбоѕа* Може елободно дѕ ce рече, ѕоа е оце~ 

на од зховеќеѕо нас, дека Покраннскиоѕ комиѕеѕ поѕдодво не зане» 

шрж, ste ce  инѕересираѕе за ѕзс» иако вие жокушававме да одржу« 

веме врскаГ^4̂

Взкѕаѕз полкѕкка ва Шардовоѕо раководеѕво, како к 

паѓѕњеѕо во рацеѕе т  волицидзѕа sa секреѕароѕ ва Месниоѕ ko-  

mhs es ва КШГ Годе Сѕојческк во јудѕ 1941 водана, беше причивз 

Шеѕовскаѕѕ парѕискз организација да баде доведева во нногу ѕеш- 

ка сѕѕуазшјз» a едев голем дел од комунисѕиѕе и сидааѕизериѕе * 

дз ое префрли во Сконје, fesa да во овој пержод ва краѕковреме- 

«о» авгусѕ 1941 всдива* прзкѕично Месвиоѕ комиѕеѕ на Парѕидаѕа 

во Ѕеѕово и не посхоеѕе«

Нови комееѕи во рабоѕаѕа sa Тетозокатв партжскз орга- 

низација ваеѕанувааѕ ееенѕа 1941 годжнз» кога е кзбрѕво вово 

Нокраивско рѕководсѕво sa чело со Лаззр Еслижевекж* Наскоро, ков 

крајоѕ на сепѕемврн 1941 годиѕа, како резулѕаѕ на прзвалнзѕа по- 

жтшт ш ѕеуморноѕо рабоѕеве sa ѕовоѕо Еокрашско раководсѕво 

и кога во fescBO нриежагвувзаз* ѕрвѕѕе иарѕѕшш жѕеѕрукѕорк на 

ѕовноѕ ÏÏE, васѕанува обновуваље ш заѕдрзвузање sa Теѕовскаѕа 

парѕиска органѕзацжја» Во вѕорзѕа жоловша ш окѕомври 1941 го~ 

дша во ïesoBO од Госѕжвар присѕигвувѕ инсѕрукѕороѕ sa ПК Перо 

Наков, кој ззвесво време пресѕојувз во многу ѕридоне-

еува за коѕсолидираае a засѕанување sa Шеѕовокаѕа дарѕнока opra- 

«азацкјз sa здравн воѕе.
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Меѓуѕеоа, последициш© од Шарловожо ѕогрешво раководеае

сеушже ce чувеѕвуѕз. Бо вторѕке ѕодовѕве еа ноември во Ѕехово

како шсѕрукзгор ш&Покрзивскиоз; ѕомжгез; ва КПЈ зз Македоет^е

доѕѓе Кузман Ј о сифо с ки-пше y  » Ведваж по овсвто праетжгнување во

ïeæ oso, ѕоз веуморео рѕбоги ма ередување sa fesoBOKaara парзшска

оргенизациЗа, зз резулеаажее од веговото доаѓаве во 2етово,Шомо

Оофровееови» едеѕ од чжешошште ma Шттот teoamses sa КШГ во Ѕ е -

гово, ое сеќавеѕ и0о доаѓааеѕо на Кузман Јоснфосѕи Пархискахе

оргавкзација во $е®ово добвза во® имаулс за рабоха« Рабогазеа

живвуѕа ш ce вдари« Продирањежо ш  шасѕхе» во неродоѕ е ce ѕогоде-

мо#и'№1) гроа с@ гледа ii 0д вројчевеѕо згодемување на члеведооѕо*

Seite» до доаѓањежо на Кузмава Јосифоски, Ѕеѕовсказга ssepcsctea ор~

ганизаци;)© брож девезе комувисѕи» a ко неговото доаѓање, гаа нбр~>

г у  варасвувз ва околу 20 д у ш и , В о  исшо време Татшѕата пар-

тиска организацијѕ врсдира шво оссодввѕе села. Исто setts ce дро-

ширува к Окоевската оргаѕизацвја. По васѕоЗуваае sa Кузмаѕа Јоса-

фоош mЅеѕово (започнуве да ребоѕи a илегалва перѕаска ѕехникз)

започнува да ce жздава ѕлегелев верѕиога неделен ивформаѕивев

веевик. Ое заиочнува a со прабирање sa вародва помош од луѓето

*  стш еѕизерв в@ HOB. i/&ù̂Во ова време во Ѕезгово» ш ѕокрај голе-

мате ѕеокоѕее» делува ѕ  Местеѕ тшна КШ сосзгавеѕ од 5 чде-
1441нѕ, a за вегов секретар бшж Tom  Схојческа« Средуваае ж про~

шаруваае sa своиѕе редовн» како ш успеана рабоѕа» Шешовската пар- 

зшскз оргаѕизација ie  бележе к во варедниог аервод» што биде 

една од spvttreese да Ѕехово биде одредеѕо» во 1942

годаиа, за еедш ѕе нз Окружшшѕ комтаеѕ sa КПЈ за Запздна Ѕаке- 

донжЈа.

/.



Bo вѕораѕе шошзшш вв тшзр 1941 година s a cbo^os nas 

m  заѕадвв Македошја« швршувѕзк« ш  задзшѕе добѕеѕи од сѕрааа

т  Џонрашгекнот «ошкеѕ» Кузмѕв Јоекфоскв âa посеаѕувѕ и Струга,
. ’ • ■ ■' ‘ >

каде ѕаѕфвиузра несредешз сижузција«

Когѕ во тшшшрш 1941 година бше формиpas нов Шжраив- 

окт кошшгеф sa КИЈ as КакедоетЗ'© на чехо со Лаазр Колишевски н 

Шжраишш шжаб* вивиѕѕа деЗвооѕ иобрзо ce осетж 8 во Оѕругз ш 

Оѕруико. Кесетоѕ комвмѕ sa Beysstfasa во ûæpyra е формѕрав sa 

кра^оѕ 83 ееггѕеѕѕврн 1941 гџдш&аѕз сосѕанокоз? одржав во шшвваѕа 

»а Сѕефзн Нес^оросѕш, краз «елеааа^ѕаѕа ѕругз до самаоѕ ѕелеѕетч- 

шш товтџ На овоз состашк за секрез?ар до Месниот ѕомиѕеѕ 88 КШГ 

беие взбрав Еауме мшо. №éa)време дел од поѕскуошпе 

комунисѕн, меѓу кои ш Kapo Чзкзр, зѕ напудааа* Оѕругз в одаѕ sa 

бугарска ѕершгориза* Нарзшсвѕѕа оргаатаацжзѕ останува обеѕглаве- 

8@ ш ив успева да авжтаее к да ое аѕѕ«в*ра кзко Покрѕински ѕоѕшше* 

Нови моменѕи as ре волуционер«а дезаосх гериѕори^аѕа
■i

ко бѕруга и Сзрудосо аасѕзвувааѕ во вѕораѕа ѕоловина sa воември 

1941 годава, «ога во öspyp'a кркофвгта Кузмзѕ Јосифоски -  ЅиѕЈ^0  ̂

ќако гксгрукѕор ва ШдаранвеквоФ кониѕеѕ ва КШ за Македошза*

Со веговоѕо доѕѓање СНсрушката аартабка орх-ааизакиза доживеа no

ses во ревблуциевернаѕa рабоѕ©. Оѕкако Зз ашлѕзжр® еооѕо^бѕѕ® 

вб Оѕрушаѕа иѕрѕвска органкзацизз, Кузмав го омени Местаоѕ ко- 

MRSPSf 3© реоргавизира Пархискзѕа оргаензацизз, a «a сосѕавокоѕ 

одржа 8 во аоследшѕе денови sa ноемѕри 1941 година во негово 

приеусѕво е избран нов Ееехен тмттет во Оѕругѕ, во cocïïqbï Ba

cas Кала^рвски» saieo шшшшкмсекреѕар» «  Владо Малески, каао 

органѕзацшоиек ee«petар* a as чѕевовк бшхе иѕбравиѕ Еико Несѕор» 

Јосѕф Шса - ш Отф&џ Еееѕоросѕ8*^ ^ в 1̂ оѕо ѕака доде^ѕ Куѕмзе



преоѕозувз so Gspyra формврава е a Окоевскз оргавизадаја и е ш « 

бра« Швтт тмжтчва ОЕШ, во ©oeiasi баефав Иоеаороекв» ѕаво 

сеѕрегѕр, a едевоѕѕ* Нвсо Несѕор, Воре Жупан и Ееѕре ЏигеросИ^ ̂  

Куѕмаа Јосифооѕси ги иодуѕува Сѕрушкшсе комувиеги како да paöoi’ss, 

им ѕооааѕува зздача да формвраах воѕеќе пар9иск8 да pario-

i*a® меѓу адба aotcaga тѕурскаша нероднос® зз таввоѕо • пржвлучув81»е

во редоваже ва Револудајаѕз, дѕ формиреа® воен штзб. 

од Кушаш Јоеифоски, Mectmo® комш?езг во свозата stmmimes, so** 

кра;| ддругмо* поетирва знѕчаеѕ усшт sa разбнва&еѕо на илузинте 

sa "бугарокнае слободи” a бдагодаревие as ѕаввааа акживнос® ce 

иадигаже Иаведоѕоказеа езциотаета свес® во Огруга a Оѕрувво# Овѕа 

aocetsa иа Кузмава Јоеифоекк во 0®ругз ама големо иеѕорисво здаче- 

ае за дашзмежшо® рѕзѕвзтк ша Нзродно-ослободигеЈШожо двшсе&е во 

Сѕруга ѕ Струшсо. Задзчахе вао ®оз га тоттт  пред С&руждаше во- 

нувисѕи биле со голем еден аѕвршееи. Резулжѕѕдаге ш®о усдедиза од 

оваа реорганизациЗз, ѕѕо 33 изврши Кузма» Јосжфоскн» ѕшогу бргу 

ce ѕочуоавуаа» Бвла забедежава акфнввооз на 8омунис®ш>е кѕко во 

грвдо*» ®ака в ѕе соееднаде еелѕ.

во времето шв ©ѕзрз Југославкја во Дебар посѕои 

80088988 груѕѕ 8в еамваашзвр« 83 Ш1Ј, ВО K03© аајаквавно делу» 

ѕаде Т т о  1880088 8 Нвфко Секудоски, Но кааиѕуладаЗаѕа иа сѕара 

ЈугоедаввЗа* оваа воеотѕвз груаа е акгнварава од espava ва rope 

08088889890 жтшЂшстЋ, тж уворво рабогаг на создзвзѕ-е 8 Н8 дру- 

ги »ос88988 rpymu Ов©а 88888 деЗтееѕ кеи spaces на 1941 годетѕ 

уолови да дојде к до формира&е на ѕрвааа ѕелиЗа да во

Дебзр, која ш$о ххо дирекгшва ш во ирисусѕгво ва Ѕотфоскш

прераеш во боверевеаао» a иододаа и во Мес®ен комкѕе® sa КШ 

sa Дебар. Де^ѕоета sa шво формиратао® 1окр888е«8 коми е̂т'
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чет со Лазар Колиѕевеаа: нѕскоро ce осеѕи ш во Дебар и Дебарско, 

a KQH кразоѕ на 1941 годива зашчвувза да доѕѓааѕ негови ааршис- 

џџ иесѕрука'орм a на овоЗ’ терен, кои меогу допринесоа ве само да 

азјакне ревоауционерва$ѕ штштотso овоз краЈ* fysy ж да ce

рзоавехах мвогу ѕхрвшања a даѕама шоетт каЗ мвогу звхввас«* 

ш  од овој крај. $ака ма прѕшер, едев дел ©д револуциовервиѕе 

кадра од Дебар и Дебареко, как© a хшозиаа агао ѕривреаево беа 

дојдеви од Адбаетда во Дебар во окупациЗаѕа, без ѕод вдијание 

es pespaynaoaepaoso двкжеѕ&е вз АлбавиЗа ж смехаа дека револудио- 

ѕервоѕо двте&е од Дебзр в Дебзрско влегувв во оосѕавоѕ ва рево- 

лудаовериото движење т  АдбавиЗа» Кмаше, ас«о така, а шогубро;}- 

ш  ѕадри mu емeta® дека раволдавовервохо дважеае од овод крај 

ѕаегуаа во рамкшев ва КШ. Взжнз улога во расаие ѕсувањеѕо в© овве

дштш одигрз Еузмав Јооифос!Ш~Пш!у, коз при крадох ua 1941 го - 

дѕша доЗде во Двбар ш во еалопох »а авоахе патувања во АлбаткЗа 

ш во ѕевхавгахе ео Албанскизге рааовадвхеда *4^рѕзговараше за 

овоз пробдем a врадоааеа за вегового решававе.

Како шѕо веќе беше споменаѕо, при сѕоЗот пресхој во f а~ 

рана во ѕоеивра 1941 годдез» Кузнан Јосафосо ое ореќавз ео Мишз 

Мавоска, «еоЗ му ga изиесувз подожбаха so Дабареко^ааваснск «paâ* 

Прн овѕс ередба со Кузнааа* нино Шивооки од saro доба ѕадааа вед- 

«аш дѕ охвахува во Дебар, каде хреба дз ce состане со втшвиотш

ш да почве со оѕаара&а вѕ Паржишѕа оргававазшја so градск a села- 

fa * Веднаж восле овоз разговор со Кузмана ЈосифоскЕ, Швоскт

оѕпаѕува sa Дебар «аде ©хшш во ковхаах оо хамокааха атштстџ

во прв ред ео неѕко Оскулоскк околу гшборо-х* еа луѓе шхо ке влезаѕ 

во Иарѕтеетож аѕѕжв* После подолги «онеужгздаи на 25 1941 

годиеа во ѕу^зѕа ѕѕ Меѕоди Ѕааекааџајаха во Дебар баше формирака



арвазга Шрѕнскз ѕелија, во ко$а влегоа % Ш т  Миноски, Пеѕко О.е- 

кулооки, Еарко Шула^коекЕ и Филии карѕиноскк. fasa во кра-

Зоѕ öö- ѕоемѕри 1941 годмвѕ беше соѕдадека Прваѕа Дарѕиск® ;јаг£«а 

т  Дебар, која шѕо аасшма шеѕтееѕш парѕиски живоѕ. Ерееврѕотца 

во ревоДЈЦноеераага дезвосѕ ва овѕа Парѕвеѕа те&^а во Дебзр »а - 

сѕаиува upa «psgos sa 1941 ѓодиѕа, кога Дебар го ѕосеѕи Кузмѕв 

Јосифоски во CBogcsBO ва таеѕрукѕор ва Повраивеазоѕ комиѕеѕ* ï©g 

во Дебар доаѓа во декемвра 1941 г ш ооѕанува два деаз. За

време аа овоз кресѕоЈ одржува ©оеѕае©« со Пархнвваѕа ќахија a es

saie© ja проучи положбаха, како поЈШѕичка, ѕака, ш оргаотзациоѕѕ, 

изврѕда рекоѕсхрукцвјЗа m  Haps«osas® ќелида, ко0а 3® аарече Иове- 

peöcsBO sa КШ за Дебар, Miyi3 формирз раководсѕво ва иоѕаѕа ва 

чвѕо со ВДша Мивоекж» satt© секреѕ&р* водезки смеѕка при ѕоа за 

вациошдаиоѕ оосѕав ивДегЗорсгжоѕ крад* Кузмаз Јосвфоски во ра- 

ководсѕвоѕо ва Пархиекоѕо довереѕеѕ m  од Албанскаѕа аародвосѕ го 

коопѕира a Ирфзн Дшш* Влагодареше ка помошѕа nso as Еарѕискиоѕ 

зкѕив во дебар ga укажувашеКузман Јосвфоскк, било дврекѕао 

преку виема, ce довеќе ce развиѕаше револуцвозервоѕо расволохе- 

иие sa мѕоите од овоЗ кра  ̂ ш шогу првдовесе за ниввоѕо мѕсовно 

вриклучува&е кон HOB, шѕо ќе уследи ѕододаа » Sa реводудаонернк- 

оѕ јпв ва Кузма» Јаевфоека» како за неговѕоѕ револуционерев 

иридонес ©a развиѕоѕоѕ sa Народно-осжободиѕ елѕоѕо двикење во овој 

враз, назубзво зборувеаѕ ѕборовѕѕе ва едев од ѕогѕшвиѕе парѕиски 

зкѕившеѕв од овод крад, Ееѕко Оекужоока, sog во своиѕе сехсава&е 

вели: »Кузман ш  ооѕави сидеѕ вѕечаѕоѕ, ззѕоа шѕо sog беше иѕѕе- 

дигевѕен, продореѕ ш sa своЗоѕвев еачиѕ го водеше рззговороѕ оо 

?соз ѕе поѕѕиѕнувѕше• дсѕвоѕо на Поверенсшвоѕо во овоз

сосѕав, кое го формирз Кузмзѕ Јоонфоеѕк, одржа ѕекодну оосѕа -
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ѕоци шgo  вѕ ква peволуционер на зкзгивноо® Дебарскоте комувисаш 

влегоа во наредвазга револуционерна 1942 годиез.

Go досегашвожо излагањ« во osa иоглавЈЈе т  револуцио- 

вернзта деЗноса? нз Кузмзве Јоежфосѕк so пернодот om?омври~декем-* 

ври 1941 година ce заокружува еден многу плодев вериод од вегсви- 

от век» во коЗ Кузман Јосифоскн во вж тува своето револу-

циоsepso иекуетво* својоз? револуциоверен essycs^asa** и докзжува 

дека е способен органкзаѕор шпѕртвски раководигел и нешжолеблкв 

бсрец sa ïlapseajase» Go yææe ноголвм ивѕеѕзжеег so j cso^asa рево- 

дуциовернѕ yegsoci продолжува во ѕареднаѕа 1942  година.
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2 » Овкрезеер es Окр.тжвиож комигеѕ es Зѕоадна ЅзкедошЈа

a чжт es Шшрашекоѕо воеео раководстао



a) Јчео^ЂО sa ЈавуарекоФО совез?ува&е { 1942  годиѕа }

Во потетокот ва воември 1941 година во едва провзла so 

рацетв ва бугарскаѕа волиди^ѕ падва секрегароз? ва Покрзшскиоз? 

«ОМИТ.0Т т  КПЈ sa Македови^а Даззр Колшввсет.^45  ̂ Како резужаг 

ва овз загворање ва Лаѕар Колшеѕскж ваотавува вовесѕхувдаЗа 

во рабоѕога ва Пергискега оргавиззцкја во Македовгја.

Еа чело на Покрѕивското раководство додде Baue Андреев, 

ко  ̂ ие може да ce свајде во овие спецвфшви услови од Реводуц»38“  

$а во Иакедовија ш псѕпздвѕ всд вдијагше ва дедегагог ва Бугарекз« 

ѕа паршиза Бојав Балгардавов«

За вовонаотавашашз еигуацида Славва Фиданова, едев од 

товашвиге вартиеки активисѕи, шшуваѕ "Невозео раководство, на ча- 

ло со Base Андреев, одвово гшпреадгоа врсквѕе со Зацадна Македоет- 

ga, оставајки ги еами вз cede, не сѕмо Парзшскизге оргашшацш во 

овод дел, !гуку и согшшвешше инсѕрукгори* Сето тоз ce манифес-ѕв- 

р§ во веиспраќање даргиски магеријали, во неиздавање упзѕаѕвѕ sa 

рабоѕа ш  воена лввнја, кои беа неколку ѕазш барани, во иеѕѕдзва- 

ње проглаеи тспратева до народоз? ва Западна МажедошЈа* Нехховрау~ 

ваае на борбзжа на Македовшшот ѕарод тад двѕтѕ окуаашора, во не» 

поврзување ва делегажи за азаржиско советуваае во јаиуари (7 дану- 

ари) 1942 годива. Присусѕвувааеѕо на иксжрукгорож Кузмав Јосвфо- 

скиЧ.шѕу аа совеѕувањежо беше сосема сдучајво, бждедка то^ зо озод 

период, по свода иницидашаза, ce наоѓаие во Сковде* He ce врене~ 

суваше искусѕвого од борбѕзга од »аршиѕаесккже одреди од другиоѕ 

дел ва Мзведошзѕ»146  ̂ Вакваѕѕ полиѕика на Пократасѕоѕо раковод«
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C2B0 m40m oo Base Авдреев вредизвхка pearapa»# ш otraop, 

одредеви даржаоки оргавизацви во МакедоѕвЗа ж парѕнскв рзководи- 

ѕели. Под ириѕисок ѕз ово^ оѕшр, за раоадсѕува&е и ередува&е ѕа 

еоадвдеваѕа еѕѕуација* Покраинскиоз? томнге® sa КПЈ за МакедониЗа. 

ш ? Зѕвуара во Схохј« евшсува оовеѕуваѕе as кое, покрај ^деаозк- 

т& ш&Оокрѕхнокхоѕ тшшsef аа ШЈ за Македони;Јз, ар^сусѕвувааж
4Æf )

X другв дехегасн од ѕѕрѕвоѕ« * Нѕ osa парашско совешуваае дри~

сусзшуваазг 13 жтџ% merj тшш чжтона Пдеаумоѕ аа ПК на КПЈ

sa НакедоаиЗ0' Шј ш &ш Јоеифо т ш *За овоеѕе учеожво ва Јавуар-

скоѕо совеѕува»© Кузмав Јооифоски иодробво об^аснува во своеѕо

хгасмо од Завуера 1942 годинз унзѕеѕо до привремеви©* Покранвскв

<кошгот аа ШЗ sa кѕкедонждз. Од ова шомо може да ce sa кдучв

дека ѕеговоѕо уадсжво ва ова совеѕува&е бвло одуаајно ш дека ка

соѕешуваѕеѕо ае било note axes о целозго Иокраиаско рзкозодсѕво, Во

nxettoso 20з докраз другоѕо даааува ѕ «На сове^увааеѕо не без дру-

гарахе оденова на Плевумоѕ што иоода рѕзбрав оет бшже но*~

викана* Јас што аак врасусгвував ва еовеѕуваѕѕего, $оа беше само

олучазно да ce ѕие девоѕн етЈдсш во Gcoaje« Kora веќе ce наздов

жаму ѕѕ совегува&е, оеѕ повикан како акзгнвиеѕу *

Во прилог sa ова кзжување нѕ Кузман Јосифоокж зборува

во своиѕе сеќаѕања ш Ожрадид Гвгов» е исѕо ѕѕка едев од учес-

ххцвѕ« нз ова советување ѕ »По мое мвевхе, тогашѕо сегашво» ш «

слам да Јануарскоѕо еовеѕувате ѕе е ваѕравево по едеи иарашски

ред s да ce викеа$ схвврво врвѕегавхжцѕхе од opraвизацшакве,туку

ce виканж жзвесѕи луѓе за ков миоледе дека ja подржуваа« линн-
*14?9заха и акцизз^а шѕо сакал Похрахнскхоѕ комнѕеѕ да 5® сзароведе*”- 

Дознаѕо е иого *ак@ дека одкуетѕе дадена sa osa еовеѕува&е, по~> 

касно под влиЗааие на бугзрокжо® делегаѕ so шшеиетш формз во
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внд ва дирекаѕивѕо mowöее иснрахени до оргавизациихе ва tepesos»

За време sa овоЈ вреоѕоз во Скодје» Кузмав Јоожфоскв бшж onsetes

sa сган кад Киро Георгиевеки -  Де^ан,‘°0  ̂ Пооле ззвршува&еѕо sa

Јаѕуарското совехува&а Кузмаѕ Јооифоски» како into наведува во ово~

eto гшсмо,водел посебет разговор со раководиѕелиже иа Покраински-

от KOMstet, оо ѕодшеичккоѕ oespetap Base Дндреев в со оргзнкзацио«»

ѕио'1 секрегар Maps Иацева» sa жѕо во ниокршо го пшува сладиоѕоа

"Восла совешувз&ежо со одговорвиож другар Делчев (Base Авдрееѕ)

т другаркаѕа Авка (Mapa Надевз) » договорувајкѕ ce sa поѕахвшшѕо-

to рабоѕе&е so оргавиѕацѕЗаѕа оѕаде гравида к ва формѕраѕе на

Окруѕсен KOMStet, секреѕарог одговорнѕох другар ма pesa оѕи зао*

како члшв на и х т у motѕреба да бидам ѕреѕсгавник ПК во тш.е
151/ «

оргавизациа и го земам секрехарскоѕо месѕо во Окруѕшиоѕ stet*

Од овде Кузманови зборовѕ ce гжеда дека одлукаѕа sa формарање 

ва Окруцш KOMStet за гериѕориззжа на Западва Македовн^а под аѕа- 

лкззнскз окуѕадиЈа, з за вегов еекрехар да биде Кузмав Јосифоеки, 

довесево е нз Јзвуарскоѕс совежување во Csoige* Ова ареѕсгавува 

ужѕе едво призкавие ва личниѕе и револудиовернш;е сдособвосша 

sa Кузмав Јосифоски. lio добава&еѕо sa оваа задача Кузман Јосе-  

фоски ведваш го ванушг» Окод^е к ce враќа во Зададна Маѕедошза, 

под штжјавска окупацвзѕ*

б.) Помош sa Кузмав Јооифоскж ао обновувањего sa 

saptscsste оргѕнизадин во Госѕивар формара&е 

РеовекЅ тштчт т  Мавровскиот враЗ

Веднаш ио з&вршувѕњежо ш& Јануарского совехуваве» членог 

ва Плевумоѕ &а Еокрагвокиох KOMStet и парзевеѕш ѕшсspystop Кузнав

«/*
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Јоенфооки ce врзќа sa æepeifoæ т  Западнз Каведовијз со 

добиенѕ од раководиѕеотите sa Еокрзивскио® комитеѕг*дз формкра 

Обласген ко штетsa ѕерѕѕорѕја иод шѕджзаѕева окунациЗа. Мѕѓј* 

ïo s , во ова време, во ножезеокот на 1942 годииа, ваедзнувааѕ ш - 

веќе гхровали sa поедкни чдевовн a ѕѕрѕжшѕи раководства во овоЗ 

дел на Македоѕија» foa m e r  y го оѕежнуваше реелизкра&ехо sa до~ 

биенажа зѕдача sa Кузмав Јосифоски за форлшраве ва Облзскен кс- 

мтаеш. fass s© 15 jasyaps 1942 година во Гоеѕивар беже извршена 

проѕала ж во радеге sa ооЈШЦвЗаѕа дѕдва цедаоѕ Меешеѕ кшгаѕех sa 

Пардн^аѕа.* во сосѕавѕ Боро Кмкеос« f Одободаѕ Пепоекн* Ass© Гн~ 

ѕ с с т , Крсге Гиѕоекг ш Браѕко Окаѕоевк^*^5̂  Оо зсоз Госгиварвкаѕа 

парзеиска организацкза беже обезгдѕвена ш зѕ азвесно време пресѕа- 

sa оргаѕизѕциово дѕ фушсдаоѕара. Во времедо sa рѕѕуарскаѕа про~ 

вадѕ Куѕман Јосифоеки ce ш&оѓзво fete»©* Нѕ 24 дзцуарв 1942 го- 

даша Куѕмае Јосвфоскв доаѓѕ од Шежово во Гоехѕвар преку Вдаво- 

%з Мобуа ce доврзува со Сарџо Иеосвв*^®*^ Овѕ доаѓа&е sa Кузмава 

во Госзшвар е со задѕча дѕ ги охклониѕоеледвдазге од Завуарсѕаѕа 

провала и да формвра ѕово Еархисво раководсгво на Гоеѕиварсквѕа 

паргиска организацида. Меѓуѕоа* поради засилувѕње sa фашаожшка- 

фѕ реакдѕз© к будвовхе на вдаега* в@ ѕосѕоеде услови за формвра- 

ве на ново паргѕско раквводезшо во ГосѕивѕрЈ еижу за обѕовување 

на акхиввосжа на Госхнвареказга парагаека орвзнизацида sa oso g ebe

nes како иорево, 1 покреј ваквата хадосб овхуацвЗа во Еарѕисѕага 

оргѕнкзадѕЗа зо Госхивар, Кузман Јоавфоскв формира едно врввреме~ 

so раководегво од двѕ члева оосз?авено одѕ Еаеле Допоскв и Сарџо 

Еооски, да функциоѕирз ce додеѕа ѕе ее создадаѕ услови да ce фор« 

мира Ме.ехев комтаеѕ*^^^ Согдедувадки %®, оваа хешка сишуѕцида ш 

Госѕивар, Кузмаѕ ѕри ѕервдот на даиуари 1942 годиѕа одв во Ma «
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вровскиоѕе крвј, каде so овз време ѕоохојаѕ добри уелови за пѕр- 

ашска рабоша ш з& резвшо«  на народно-оелободкиеедне двшѕење* Ож- 

како За и-доЈЧЈва ош%у®цт$атат швдовотот кра^, 203 во носдед-

ш в  девови не јавуарк 1948 годива ,во Никвфорово фррмнра Реонсѕа 

комаѕех еа Ш<3sa ;»авровеко, so еосжавѕ. Алекеавдар Груевскн» До~ 

бри Шршоки «  ТтжомшдШаревек«.1бб  ̂ Овоз Реонека «омвѕеѕ вртел 

фунѕдаза ва Окружеѕ «омиѕех, ce до форшра&еѕо на шмдагехо® во 

Гѕезшвар*"0/^(Во марѕ 1948 годива)* Реовоѕ н@ коз делуваше Взон- 

екиох тштт вазарво ce пдоотшдаше ша тдш Јшкифорово, Лсу-

вово ш Маврово» каде посхоеа цврсхи паргишш оргавнзациѕ, a ш>еоз 

ое арожѕрѕ a на еедахаз Белнчица, Ореѕково, Церово* Ново Оело, 

Мш?ров Крсѕѕ ШаЗмишше, Дуф ж ш&други оела. î5a' Во ова в.реме. 

Реовскиоа; «омигег арозавж голема акѕввноех во Маѕровскиох ѕраз* 

Делуваше ожгурѕо ш беше докрвнувач вз ешее аедии, умешво ги ко~ 

раехеше доволвше уелови sa оргзвизирана рабожа» ги одредуваше 

Еравцкѕе аа дезсхвувањехо ш бешв во тек ва сите нзехави во овоз 

«раз* Развшгокох на ѕасѕавтаепоказѕа дека целиог варод од овој 

кр©3 е расположе» sa борбз црохив о к у п а х о р о г . Е а к о  резулѕаѕз 

на ваквахз дејѕоса* кз Реовскиоѕ комшеег, во овоЗ крај беше Еровж* 

pesa мрежажа »ѕ пархиекихе оргавизации, ce собираае оруж^е, ce 

формираа вови оргѕни ва народна влаех. Нри крајог на месец февру-

ари 1948 година Кузмзв Јооифоскк повторш доаѓа во Мавровскиое
Ј̂бО )крад 'и врши ревизиЗа sa Реовскиох кошееѕ* Неговоео всвеорво 

доаѓаае преѕс^авувѕло огромва морадѕа подржка и одобруваве на 

сеѕо osa шео бвло напрѕвево во оргавиѕирањеео ш вародое за воо- 

ружеѕа борба ироеив окувзаорое. : с' !

Во селоѕѕ Еикнфорово Кузмзн Јосифоска одржувз сосеаѕок 

sa Реонсквое водаееѕ, sa коз за одобрува ѕеговаѕа доѕогашна работз.
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Во жотвреме давз нови зздачи, меѓу кон како »ајааж задвча

ѕреѕоѕавувз ѕабрзаио собирање sa opysge z другѕ опрема, меѓу Ko

ja и зсраѕа и го обавесѕува Реоескиог комжсег дека взпродеѕ греба 

Дв ce жофджат вартизавскн одреди нз оѕој ѕереѕ« *6б  ̂ Кри оваа по- 

сеша шоз одржува соозгавок шасиѕе парѕнски оргѕетѕацш од овој 

peon, од овој ѕерев, ш?о влегувале во соеѕав на Веовскиог ксшжгеѕ« 

На си$е еостзноци ja нреѕесувѕ днреетиваѕз за врше&е пршхрема sa 

исфрлање вашрѕизанеки одред. Во ксжо вреш Кузмав Јосвфоска 

врши z реоргениззција ва Реовскиог комигеѕ» го кошѕирѕ Сарџо Исо- 

скж, кој е ѕровалвѕ шмора да го Гоеетвар* a ѕеж$о шдо-

цва вамееѕо Алексавдар Груевски во Реоноккоѕ комиѕеж е коосзшрзн 

Sape Лазарески*^63  ̂ Во аееец февруарв марѕ 1942 годкѕз езродно- 

ослободиѕежѕожо двшсење од Мавроввквоз «рѕј ѕравн нродор ш зо об- 

ласжа sa Река» вклучувајѕш ги селата: Врбев, Богдево, Кракоршца, 

Водковија» Оелце шдруго#"^^ Во епрнл 1942 годика Кузмак Јоси- 

фооки гж ѕосѕави ооновете sa Пзргкскаѕа органвзадвја во Гадичѕик 

со раководс^во во соеѕзѕѕ $ошо Поповеш, кѕко секрешар, a чдево- 

т% Psctco Вржзроски» Бдаже Јанку^оскѕ a Никола Шрпоскн^ е5^Краѕ- 

ко време штоа доаѓѕ ж до формираае sa Народно-ослободителниоѕ 

коштет во Галичннк*166  ̂ Бете ова уж$е едеѕ револудиоаерен при- 

донес на Кузмае за шжреве sa шродѕо-осдободншедѕожо двнжеве во 

овој крзј.

В-) Куамав- ЈошФоока чдев ш  Докдаааоквоѕ 
ша?аб se НОПО не Македош.ја

по одржувѕвеѕо sa Јаѕуарскоѕо соѕетуза&е во 1942 година 

етауададаѕа во Покракѕекиох кошгаез? вооотго se ce подобри» so, 

ѕапроѕив, Внро$о sa Нокраетокжо*е комижеж sa чело со Base Аѕдреев, 

ш под влијаше ка дедегатот sa ВРП (к ) Бојан ВалгарЗавов, ce ѕо-
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веќе ce оддѕлечуваше од заклучоцише донеоеви sa Јанузрскоѕо оо- 

вежуваве* КорисжеЈки ga лабшшосѕа ва Покраннското раководсжво 

во НакедоваЗе» како в неговага доверба сирема ЦК sa БИ1 (к )ѕ ш>- 

еледвиож влиЈае Покрѕинскозсо раководеево да донесува неѕравшгаи 

з а е т у ч о ц и * В о  овѕ време ЦК на ВШ (к) §з лансираше нарслаѕеа 

деѕа не ѕреба да се оргавизира воеружеѕа борба во Македониза и 

ее жреба да формирѕаг нарѕизански одредк» зашжо, како жврдала 

Бугарекаѕа лзржвда, оудбиваѕа ва ѕрвѕе пержваавскв одреди фор- 

мнранн при краЗот sa 1941 годинв покажвла дека se nocæogss усло- 

ви sa парагизанско возување во Македоѕија, што ce одвесувз, иакѕ 

ш  однос на бугарскаѕа воена мобвднѕадвја во мѕкедонадз, БЖ (к ) 

смежала дека жребада ce одѕ во бугарскаез фажвсѕшѕа војока 

да ce рабожи sa ѕвЗзиве разложуваѕе од ваажре» ira маѕар area да 

трае до spajoæ sa возеажз* Иокрашшшо® комгѕех на чт о  со Base 

Авдреев прифажѕ некои од овке сжавови sa БШ (к) a ги вревесе 

«а ѕарѕнокаве оргавизацги во Македонида како свом/*'^ Меѓу ири- 

фажешже сѕавови беа ш овие кок го спречувза омасовувавеѕо sa 

веоружеважз бсрба прожвв окуаажорож, и формирањеѕѕ sa нови

наржиззвски одредм.

Ваквото однесувзње sa Бврожо sa Покраетокиоѕ кошжеш 

ѕредваѕшса забелешки ш несогласувзве ѕѕ ѕѕоро скже членови sa 

Пленумот sa Покраинскиот кошкеах, како a sa другж активиежв, 

ѕои своиже забелешки ги излоасаја пиемево шш усмево до Ввроко
i  89 5sa ЈЗК a бараа аеѕожо да ce вражм sa куреоз? sa лдааЗажа sa Ш1Ј»  ̂

Бараа да ce почне со ѕодгожовкн зѕ формираае на парѕизансѕш од~ 

редѕ. Во оваа борба sa спроведуваае ва ашннјаѕа sa КПЈt меѓу 

паржисквге аетивѕожж и Плевумож sa Покраинскиоѕ комижеж, од 

една сжрана, ш Bspoæo sa Покрзиѕскиож кодатег, од друга сжрава,
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a иод ирагаооѕ на Шшвумош ш аѕѕшшсѕиѕ«9 во февруари Л942 годи» 

Ha беше реоргавизирѕна н обновена аѕѕиввосѕа на Покраивскиот 

дагаб, во «о ј скоро оиѕв члееовибеа одлучшЈ поборннди sa воека» 

вие во Македовијѕ.170  ̂ Go оваа реоргангзадаЗв на Покравнскиош 

дааб касѕзнаа шви момешш во Народво-оелободагашшаѕа војвз во 

Македоггаја, ззшго со тѓа&етово заѕвор ва Лазѕр Колижевеки во 

ноември 1941 годива» шв ce до реорганкзѕдадаѕа во февруара 1942 

годива, Покраинсвиоѕ штаб скоро ш  едваш не ce сосгава, шшо ce» 

како ce дошше аа пог ледаге mсекрежароѕ ва Бжрото ва Покраин»

свиош тмштт Баке Авдреев ѕ вмаше јкше лоследиди н по развзше- 

кош ва восдевзеѕо во Мѕведоѕија» Новиот еос^ав ка реоргзшшовата« 

©$ Покрадаски шаб* еоежавев од комунисги* кои цвро$о сѕоеа вѕ 

Јгавијјага ва КШ* ветуваше рззгорува&е на восѕаанеѕо во Маведони» 

за. Чдевоѕв ва овој Мтаб беаѕ Кузмав Јоеифоски-Пшгу, Мирче Ацев, 

Сѕрашо Пиввурѕ Шрадко Бошкосии, Мдасајло Аѕоеволекв» Деро Ивзво» 

ски ш Цвеѕко Узувоскж* Sa рахеоводшеед на овсд Покраивска ѕѕаб 

од ПК sa ШЈ за МеведшшЈѕ беше иЦвешко Узуиоски* ' 

fass во почегокож ва 1942 годива Кузмав Јосвфосвв сшава чдев ва 

вазвисоко возво-операхивио з»едо ва Поараввсѕаоѕ icoimses во Маке- 

довнја. Ова беше уште едво аризнѕшеsa оргатшажорско-воевкѕе 

способвосфи ва овој револуциовер. Оваз задача по воева и ш ја  

Кузман ЈосЕфосѕи ведваш ќе ххочве да ja оезеварува ва ѕеревож во 

Западва Македонија, кзде тој во ова време прешстојува. Покрај 

парѕсиски оргавизашга, ќе шчше да формира a воени ѕгаабовкѕ кок 

ќе одагрвг пресудна удог® вс формирааеѕо ва првите пзргиззнскн 

одреди ва оваа тершгорија» Како резулѕаѕ ва сзкоарегорвзгз ра» 

Ö0E8 ва ваквв комувис1!»*  кѕков штобеше Кузмав Јосифоски, До»

•/#
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крѕивскиоѕ шжабво аѕрад 1942 година® покрај сосѕодба

во Бирого «а Покраинекиоѕ комнзгеж* можеже да довесе, покрај ДРУ“  

гоѕго, одлука 38 формираае sa вови паржизаѕскж одреда*^^

» ’). Формирање ва Окрзпкниоѕ кошода во ïoïqbo

От&т доиекаде уовеа дѕ ja среди сзгсузцвјаѕа ш Запздва 

Македовија, во шчетотт ша1942 годиѕа* Кузмак Јосифоски прис*са- 

пи ков исподвува&е m  зѕдзѕдае добиевв sa Јаиуарскоѕо совегуваве 

од 1942 годша за формирав»® на Окружен комиѕсе®. Од расволоживете 

аодагоцк не може да ое одреди да®аѕа sa форггара&еѕо sa ова кајви- 

соко пардооко тежоза Западѕа ЅЅаиѕедеваја тад ахадвјавова окуѕадн- 

ga. Во мееец февруари 1942 годива од Скопје во Шеѕово доеѓаат 

Kpote Црвеедеоскн, Basso Бурзеокн Ѕрздко Божкосшѕ, код ѕогаѕ бе- 

ше члеѕ sa Бироѕо ѕг Иокраввсквоѕ тштет sa КПЈ за Македокнја» 

ѕ беше испрате« со задачз да ѕѕзржи ревизија на овој терен» Поеле 

веколку деве од киввото доаѓаае во Шежово ж ереќававето оо Кузмаѕ 

Јоскфооки*41игуѕ Шрајко Вошттш- Шарцаѕ в Пизеу одаѕ во fapasaj 

кзде оо задржуваеа: неколку денѕ. По изврѕеѕаха задача ce вpassas 

b ö  f a æ o B O *  f p a j s o  Бошкооки ce враќа во Окоѕје* ѕ  Кузман Јооифо~ 

скк присѕапува кон формкрање на Окруѕсев комиѕе«. Оѕоред сез£авѕ» 

љзга sa Крсге Црвевко©1Ш, кој во Западна Макадовида доаѓѕ во фе- 

вруари 1942 годѕна за формирањеѕо sa Окрукгоог комшеее, so Шежо- 

во оганало по неговоѕо доаѓање sa оваа ѕвреторија» a веќе вс 

вгораша половиѕа sa марѕ 1942 годѕѕа исѕжотт т  член да Окружни- 

os ѕомжѕеѕ ода на.ѕзрев во Мавровсѕиож крад со задача да формж** 
ра парѕизаѕокк одред‘ *74^од ш$о може да ce ззетучок дека
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формира&езсо нз Окружниоа: комижезе сзгавало вз крајоѕ ша руарк 

нѕж средивѕта ва мар® 1942 годива* Во веговиоѕ cooïsb влеглеѕ 

Кузмав Јооифоскв» кзко оекрехар, a аденоваг Крсѕе Црвевкоски,

Дшо Гавровока a Жтао ЗШшооки»*^0  ̂ Окруждашт кошѕег »ѕ  чело 

е-о Кузмзн Јосифоски развил широка жтшзтат ш усвешво ги поврзу- 

вал сише ѕарѕвекв оргавкзацив ш други органи sa Нвродао-оодободи- 

хеЈШОФо движеве н «оордавврад аиввадо де^восг« Дека Овруѕшаш 

камитез? во Заѕадва Македоиија* како axtapawaav орган на Лократе- 

oîseos tco-matesва Ш1Ј зв ИакедовиЗа, го оправдува своеѕо повѕое&з 

и изгра ѕоаѕѕиѕаа улога во народнажа револудвЗ®» сведоед 

шго sog посзгоеше зз цело време шв вознѕѕа, со ѕаа измева шѕо so 

формирањего ва НЕШ во почежокоз? ва 1946 годива ce ѕреѕоѕевува во 

Облаетев кошигеѕ ва KUM, Окруѕагаоѕ teenage* ©дигрѕ огромна удога 

во шнрењего шѕбраѕсѕвого н единсѕвото меѓу Македонскиот вѕрод 

и народвооагиге во овод spsg ва Македошза. До голем вѕраз додде 

неговагз кобвлизахорска улога зѕ вклучуваае во редовете на Народ- 

во -  ослободвѕелѕого движење на ирипаднидиѕе ш албзаскаѕа и иур« 

екажа вародвоса*, teats© к демаокираае на големоорпскѕз?a, големобу- 

гарската к големвадбааекаѕа провагаада во ашрокете вародвн масн 

од грѕдоѕ и о е д о г о , Ѕ д а д е з  Шзкедогода* Како резуджаз? ва вак* 

вата широка дедѕоет «а Окружвиож коквѕеѕ додде в до формирање на 

пзрѕизавски одредк ѕ другѕ воеви едшици во ово ј дед на Македогга- 

3@» $реба да ce епомеве да во ова време во Ѕеѕово« каде е еедивѕе- 

ѕз Окрузкото® комвѕеѕ » поетоеше криличво досѕѕ солидаа партис~ 

т  оргавизаЈрза, 1 нокрај шшотј ѕеишшге услови за алегалаа парши- 

cas рабоѕѕ, зажѕо овде a фашисгвчкаѕа голешалбзнска реакдаза 

беже иазсилка, Меѓутоа» в аокраз ваквѕзга положба, во Шеѕово ce 

осеќаже прноуоѕвоЈО sa Еузмаѕ, Јоеифооет в на другвѕе nspæscsa
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раководви вздрш*

д) Помож нѕ ѕарзшекиѕе оргѕниаации

so Gæpyra, Дебар a Квчево

Зимада 1942 година » во меоец февруари» ѕеколку дева 

во Gspyra борзвеше Кузмав Јоеифоекв«ïog за време вз CBogot ирес- 

sog во Оѕруга одржа ѕеколку сосѕаноци со Сшружказеа шрзшсѕа opra** 

низација, з жоѕо згака носезги в веколку Сѕгружкв еела, кзко a Дебр» 

pa, каде досѕоеја паржаоки ќ ехт  и ваодакеш груда* He сосѕавоци«- 

ïs  со Сѕрушкатз парѕиска организациза, Кузмав Јоеифоски ce посѕа- 

вувз дршшчво осжро» Од сгручкиѕе тмужжш бара редовш взвевгаав 

sa ввѕвахв рвбоѕж« ïog «м ce обрзќа со следшие зборовмѕ "Елж ќе 

рабоѕафе штвема да бнде-се комушадш* me cera ce бориме не да 

бидеме геѕералж, ѕуку за слободз^а sa делшѕ варод«*' Ова вѕо- 

ро доаѓање на Кузмаѕа Јосифоокж ѕадраввв е ѕреглед за жзвршевжѕе 

задачн шѕо teog гн посѕави пред Струшказге комувжсѕи со неговошо 

прво доаѓање ирж «pajoi* sa 1941 годша вога беше и формирав Мес- 

»жоѕ кошѕеж» Н пшѕрзд аекодку помалкж ѕаиерки» Кузмаѕ Јоежфоеки 

е задоволев од рабожаѕа ка Оѕерушкага парѕкска организацж^д, шро- 

чво од «ејашшоФ продор во селаѕе , шхо ce гледа ш од фаѕѕош шѕо 

sog овоз ѕаѕ ве вржа шпеакѕа реоргашшациз® ва Месвиоѕ комиѕееѕ, 

код ѕовеѕацу осжаѕува во исгжоѕ ©оеѕав ва чте чело како раковод« 

ни личвосги шпонззгаму осгзвувеаг Васил Еададжиевв, каво шлжшжч« 

»в секреѕар, и Владо Малески» како opra визациовев секрешар, Прес- 

sogos во Струга Кузмае Јоежфоски го корисги да ги жоеегж Сѕрудоск** 

$е села ж Дебрца» ,!?8  ̂ Шака жрж овоЗ ѕреогод во Оѕруга, Кузвам Јо-

сифоскв го иосеѕи ш Вввчава заедво со Васил Е8лаЗџвскв«Јаблавскжѕ
•/*
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гогажниоз: појшхввди свкреадр швМесетоѕ so öspgra* Прн

2оа одрѕан е еоскашж ва Пepxsesasa ќеш^а во Зевчанж so дрнсус-

зшо на Кузмава Јоеифоекж, вг ко;Ј еосѕашк, покраЗ другохо, е до*»

говореш на ©ееедшгае села да им ое даде тамож во раавиваБеѕо

wa Народно-ослобо диѕелвоаго двжеш«* Ка сосжзвокоа’ Кузмав Јоснфо-
179)шш евергвдво аасѕојуѕа масовво да ое деЈеѕвува»

lot© така Кузман «Уооифоска вазравж даоеша в ш 

дебр«а. Во село Белчвдва, во куќага на Шр®ј«в До евж~С офро-

таскн, Куамав Јосифоскж ce орегвува со Пеѕре ПарузаНВ£в$скѕ» ѕоз 

во 203 време © еекрекар ва Иартжскагз ќе-шда во БеЈШшга, По ба~ 

рање В8 Кузмѕѕа Јосифоски» Пеѕре Пирузе свакува сосжзвок »а ќе« 

лијаѕa, sa коза Кузмав Јосжфооки ce запознзва со оргатазадаЗаѕа 

sï деЗвосѕа вз озаа пѕржшѕ*а ќшт$аџ т т  ш со можшзсѕшсе зз иро- 

жирувѕш»© us варродво*осло0оди2елно20 лвшжеве ш во оѕжавагете ce

ss во Дебарца.iöc^

1о азрил 1942 годиѕз во Сѕруга повѕорно доаѓа Куз- 

мав Јосифоскв* овоз жаа? 00 вего доага в Шрадко Бошкоеѕж a дваЗ- 

аѕѕа вршз2 ревизида е@ Иарѕискагз органшзцЕ^з во Сжруга. Кузман 

Јосифоска врши реввзида на рабоѕаѕа ва Меевио® кошгаеѕ по иѕрие« 

ка лшшз®, a i'pagEo Бошкоеет врии ревтзи^з no воевалннизѕ» Посе» 

2и®е ïia Кузман Јоаифоски, како шна другтое парѕискж ивсѕрукѕо- 

ри, мвогу допретееувао да рабоѕажа ш Оѕрушазга парѕжска органи- 

зацада ce развие во богаѕа револуционерна зкживкост во овод де~ 

риодѕ a ИС20 и Д8 ги омѕеоѕш евошге редовж* 2ака во ова време 

0®рузвкага «арѕнска оргашзациЗ© брои 32 адена icĵ   ̂ жто дреѕоѕа- 

вува гаранцкзѕ зз понагамошвн револуционерви ттф&тш*

Ш во 1942 годивѕ во Дебзр Парѕисѕоѕо поверенотво 

шѕо беше формираво уше ®о декември 1941 годнна со помом на Куз*»

*/.
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швш Јоогфоокн бежежш потт&тшешреводуционере» Кузмзн 

Јоскфоски ннз Дебар во 1942 годавв пошнувѕ неколку шши Во овз 

време во Дебар9 «33 еекон парзшсет авФивгсѕг од народ-

»оеѕ9 пооѕоеше ниолини дека ѕие креба зз с Bogate a рзбогѕ да бндаѕ 

одговорни нред Длбанскага комуниеѕшрса парти^а г денз од неа 

жребз да пржма® двревзѕѕв« Вакваѕа ежѕуахрда му беше нознаѕа 

ва Кузмав Јосифоски, ко  ̂ зеде ѕадоджевие ова жрвш&ње да го реши 

со претсѕаѕвициже ва Адбѕтекаѕѕ наргнда при негового пзшувз&е 

во Албави^а, одвосво во Stapaše* М огкако овз араша&е со вегово 

в&ж&гтв беше режоет* Перхшнеоѕо вовереѕоѕво во Дебар заночва 

нрипремите зз формкраѕ»е та Мееѕеѕ кмиѕа*#^®8  ̂ Во срединаѕа нѕ 

еѕрѕЈК 1942 годива прн својазга обѕѕолпса» односво ревизија на пар~ 

шотше оргѕнизациЕ од Ѕанадва Македоваја» во Дебзр до^доа: Куз~ 

маа Јоенфосет ш Ѕра^то Божкоски* Оѕкако 5© ѕроучжЈа положбата во 

Иарвиското новервнсвво во Дебзр, 15 априд: 1948 година ѕа~

кажаа соованок вз Первжжово поверенеѕво во ѕеуќѕѕа вз Еевре Бар~ 

јшкоски* На овод соеванок, во нивно нриеуевво беше форнарав први- 

оѕ Месѕев тштетво Дебар, во соеѕавѕ Филип Маргаеоска» секре- 

œsp, а члевови: ûeæpe Секузшсет, Ирфан Барѓанк* Дешр Гаши ш 

Назми Ражѕкш. Шб)asg0p0æ ца ИрВиоѕ Меоѕев icoicsses* хшржшжѕ** 

жа акѕшввосг ж воожиѕо револуцшзнервожо движење во Дебзр добн 

нов подем«

И во шекоѕ в а 1942 годша Кузман Јоеифосга некодну 

пѕти доаѓа во Кичево со аадеча да влијае за нонаѕамошноѕо Завве-* 

&е н ширеае на шродно-ослоб©дшадно1го дважеѕе во кра^* Во 

ова време Кузман Јосшфоекж ce двшсв легално низ Ктаево. Едев од 

современидЕѕа на овне ш&отшшшЛене Јованоста ce сеќзваѕ “Скоро 

секод даж тоз оѕеедвуваше еѕЈ Муеѕѕфа Доку, коЈ рабоѕше во фа-
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шттштт апараг и кој шго на Кузманз му изввдил фалсификована 

легизшмацијз за хрговец» Оо тиошне овза легаѕимвција гој сло*- 

бодво ce дввжѕ во Заиадна Мѕкедашжјз, ѕ8̂ вршејкк j a иришоз ево* 

Зега револуциоверва дејносз?. По шшджјѕхава вѕ Еузмав Јосифоски 

во Кичево уожвшво рабогж приметивва рачвз жѕргжска ѕехника/100'' 

Меовиоѕ тмштт вѕ 1ШЈ во Кичево успез да формарв ѕѕрѕиокв

во жовеќе Кичевеки еела, за чнја рабоѕа Кузман Јосифоски повеќе 

пажи жофаѕво ce взразувѕ. Во шочтоти вз ажрил 1942 година на~ 

сжажувѕ жровала во Кичевевѕшз варѕенева оргзнкзацж.ја, a при 

во рацеге ва полицијзгз жаѓа скоро Месхев комигеог ш Пар-

тејага во Кичево, Хокму во ова зреме, вз 6 ажрил 1942 годива, 

во Кичево доаѓа Куамвв Јосифоскв со џж да нзѕржи ревнзжја во ра* 

бошаша sa Меовиот комиѕеѕ« Маѓутоа*оѕвако дозвавз за провалага* 

веднаш го нанушга Кичево,^°6зошз!о ковсгахира декз не socxojax 

уолови з a извршуваље т  зздачзта» Овз преѕсхавувало аериозев 

удар зз Партаската оргашзздајз во Ктаево нреджзѕикал мал зас* 

во вејзивата рабсжз. Ео жзвесво време, благодаревие залз* 

гањеѕо на Кузмзн Јосифоски и други царѕискж инсѕрукѕори, вејзж* 

Basa дејвост безае обвовевз, Go цел да ja покрже целокунважа те* 

реторија од Ззпадна Македовајѕ, под иѕалијанскз окупадија, Куз* 

мзн Јоскфоски заедво со Душко Јованос&ж пролешта 1942 година го 

посетувз ш Ресенско» и so селото Подмочани борави сколу две не~ 

делж во ѕукаѕз на Еесѕороскж Оимо Борис Сушескк,ѕ8^ 3з време

na 0В03 npecïoj Кузман прави взкори околу средувањехо на полож* 

бзша 8з Пзртиската ќелијз од ова место, Такв Кузман во својага 

револуционерна рабоѕа*, кзко изргисѕси ивсерукжор во Ззпздва Ma* 

кедонжја, успева да ja шжрже цежата згержѕорија под шталшзетока 

окупатЗв*

*/*
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r )  Формираае вa воеви шгабовв обтд зз формирате 

88 ѕарѕазанекн одреди во Ѕанаднѕ Македовнја

Жувшвш Јосифоеѕи* оѕкако беше ивзрахвв «зѕо паргжскн ано-

ѕруктор во Западнз МажедонвЗа, е.ешд паѕ вред cede ga нмаѕе мнс-

ж®т штопобрзо да формира парѕизадаки одреди во овсд дел ш Ма«

«едошја, ОбиѕолувзЗки ги ивџтот̂ворганиззтш» држ поголем

броз паргиски органазацаи jenes да формира воени шѕабевн «  ги

обновуваше сшзму ѕѕде шѕо беа замрени* Овие воевѕ шгабовк шмаа

аа задада да собнрааѕ opyst^e, рззѕи воени мзѕериЗали и храна, кѕ*»

«о и по партескз лива^а дѕ дејегвувааѕ sa мобилиѕирање на борда

sa паркизанекоте одрвди. Во ова време Кузмав Јоснфоски доЈде до

заклучок дека во ова време од цедокупвата тереторжза «а Задздвз

Македоназа т&јттшожшшуслова sa исфрлувѕае ва одред

кма во Мавровскиоѕ драј* отоеѕге на сжааовиште де«а вс Ma»-»

рОВСКО 88 08MO ШЅСО ВДШ П0ЈШ'£5га«0~Ге0Гр©фСКИ ЈОЛОШ ѕз создѕвѕње

as сзрѕтаансет одред* ѕуку дека шмѕ едаа груиа комјвесен во неаол-

«у  села кои одвиваат ѕоеебта уеѕеѕша де|таог^88  ̂ ж вѕ

да се ослрввs© формараае sa пар^иззвски одред. До овод за«,луч.о«

дѕ дозде, »a Кузмав Јоекфоore ѕдвЗаеве обавесѕувањеѕо, шго гој

дреѕходво го доби нз едев еосѕаѕов sa Месетоѕ коивѕеф во Ншшфо»*

рово дека Иарогиската оргзгазадазз sa озод херев расподага со го~

лема тшчшт оруѕзе и храва» како ж со луѓе ѕож ее гоѕови дѕ
' 189)излезѕз? во дартиѕзни, 1

Сваа сво;)з замнола Еуѕмѕн Јооифоски 33 иреиесува ш 

еден C0C23H0K нз Окрузкшшѕ mwmmодржан во atopaæa додовива- 

ша месец марш 1942 годвва* и ce довесувз оддук» да ce формира
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парѕизански одред, 8а реадизвраБе нѕ овѕа зашеха, ва зраЗоѕ

марз: 1948 годшјѕ* ва Мавровскиоѕ жереѕ е нсараѕев членож «а Скруѕ-

шоѕ комигек Креге Црвевкоекн»^90  ̂ Шод ва^крво so еедо Леу«

s o b o # a од ѕаму во седо Ншхфорове, каде во куќага ®га Добре Шрш-

ски ce одржа еосѕавок со sapsmntase ѕжшвштж од овоз septs ѕз
191 )форшрхм на жарѕжзанскѕ одред* 7 Baptsexxse оргагтзацин од 

овоз septs уљѕе при tcpajotr на 1941 годша« кмааообраѕо досаге го- 

т ш  кожтшшш вз оружје швоеи мвхврѕ$ми Меѓуѕоз# кога ce доѕе-* 

ce- дирекхива за формѕрање sa одред ш ce аосѕави прашањеѕо аа о р у  

ж$в sa одредоѕ, ce усташви дека ѕорада неодговорѕо однесување
"192)за оруѕсЗе тпоедвнци, дел од оружЗеѕо беше вродадено за жиѕо,

Од овже причиѕи, кзко ш од друг шсж&боот« продав ова време, 

не доЗде до фордара&е ва пархизански одред во Мавровеко» Откако 

ве yens a во CBo^ass аадач® да фермира парѕизанскк одред» Крсге
4®%\

Црвенкоеки ce враќа во 2еѕово ш го извесѕува Кузмава Јосифоекѕ. 

Ведваш поеле овоз прквремен ѕеуспех* Кузмаѕ Јоожфоски го исдрѕќа 

so ОкокЗе Крумеѕа Наумоскн19^  да го обаѕеохв за оваа рабоѕаПо- 

краинскиоѕ комиѕеѕ, Меѓуѕоа, веформирањвго sa овод одред ке го 

обесхрабрува Кузмава Јосифоски, ѕо| и нашаму рабоѕ?н до военз ла- 

нија, хш icoja so и д mim  ќешма т г о м у е д е х »

B© втораѕе ѕрломгеа sa ѕаржд 1942 година« Окружото! 

комшгек донесувз одлука зз формирзве sa воени ш^абовк ири взргѕ- 

оѕише органиѕадии во Западва МакедоѕвЗ®* ОД члевовжте ка Окруж- 

вио*с кошхет so воени ѕрвша&а беше ѕадолжав Meso Мивоскн. То;Ј оо 

домош sa Еруме Hayмоскк устаа во почешоког es мај 1942 годжаа да 

формира Местев воев коиштеѕ во ‘Јечово, во сос-Езвг Мино Миѕоски, 

КруЈле Наумоски и дваЗца офидерв нз бѕвпбпга Југословенска војска,
is s )сншатизерк на НОБ* *Наскоро © фордараѕ Окружев воен ш1’аб»во

т/*
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оосгзв: Еруме Наумоеки* драгав Бдогаоовж ш Миноски,i9ü/ 

Окруѕваог bombses не оссанува само ва ова, тјкј налага на
i9? )Миво Мивоски да ода во Маврово да формнра Реоѕеки воев шшаб, *# 

каде тФо 203 приегигѕува во вто$втаподовша sa мај 1942 годша. 

Поѕоа Нино Нвноски добива задача гакви воени вомигеѕѕ да формира 

ѕ во Дебар, Оѕруга ш Кшчево» ^ ОЈ Овие воеш ѕзекоро беа

форшграви швочвза да 33 вртаг свозаѕз кориона рзбоѕа 

во мобшшзацизз sa вѕродѕнѕе сѕди, sa öopöa ѕроѕнв окуѕаторош и 

неговшсе слуги.

е ) Форшраае sa шшгадѕн парѕиокж техвкки и издавање 

sa идегалѕи ѕарѕѕоки весници во Западеа Македоѕија

Fame од нрвиже мокевѕи од своего доаѓаве во Ззѕадѕа Мака- 

доѕија, вако иарѕисѕк ввоѕрукѕор во ©cessa 1941 годиѕа» Кузмав 

Јосифоскн дојде до закдучокдека зз уепешво ѕроѕзгандао ширење 

на револуциовернш?е идеи, како шѕравшшо нвформирање и ориеѕ- 

2ира»е* šaše ва т^шотто и скоевскоѕо членсѕво* ѕака и нз ва- 

седениеѕо» поѕребев е печеѕев материЗал.599  ̂ Зѕ успешно аадово- 

лувзве sa оваа поѕреба, Кузмзѕ «Јоеифосѕи веднаш ce ѕафаќа вс ѕзр- 

ттште оргзнизаздш во Западна Македоѕнја ѕаоекаде каде аа шоа 

нма наЗмалку условж да формира клегалѕа нарзгнскѕ ѕехѕика. Es ова 

месго ќе С28не збор sa деЗноета sa Кузман Јосифоеки, sa ова поде 

во периодоѕ од кра̂ ош sa 1941 годивѕ, sa ce до средиѕаѕа sa 1942 

годвна» во коЗ период 205 в звгашгрзк како жарѕиеет вноѕрувѕор 

во Западна Ивведовнја» a од почеѕокоѕ sa 1942 годиѕа секреѕар



H3 Окружвио® тштетво Шегово, додека sa погзмошвѕѕа вегова 

деЗносз; вз ова иожеûe сѕавеабор ва друго месѕо.

Бо ноември 1941 годива Кузмав Јоеифоекв доаѓа ш  вшор 

паш во Шшево ожкако е ииожрукѕор во Звпздна Македошдз. Оогледу- 

ва^ки ja големаѕа погреба од нвиаѕ мажерздал» ce ззфаќа со иде* 

gasa за формшрање ѕѕ Мес»а паргиска «легалва шехвика* Go цел sa 

ѕабавуѕа ње машина за ттуште за иоѕребѕх« ва пѕртискаѕз

Еузмзв го испраќа so Стругз членоѕ на Меевиоѕ шниѕез* вз КПЈ во
200' Il

Кичево Томе Вуклеск&ОДќуда« ' Меѓужоа, овод обид ѕз нзбавка 

из маѕивз за ншувате во Сжррга ззвршувз веусаевно»Увадувајки 

декз пробдедоф со мажетѕ ве може дз ce реши, Кузман Јоскфоски 

формира врука за рзчно умножавање ва материдзли цреку кндиго,‘сС ( ̂  

Иаддовеќе ва оваа рачва ѕезшика бтж зѕгажирав Вдадо Пашжша в 

оваа рабоѕа ce рабоѕеда во неговиоа? дом. Ѕака со годен ®руд. 

ѕоедво и ризик во Кичево rob врајоаг вз 1941 годива жзлегувал шш- 

галев дарѕиеки ѕесник шѕо ce викаѕе ^Бшкгев*1* Овод весник нзле- 

гувал coro g оедум дева, во згираѕсод 15 до Ш дрѕшероци, во голе» 

мивз од 6 до 7 оѕратт«аваеларискв формаг* Во дочегокоѕ ва 1942 

година, когз била вабавевз шашштза пишува&е , мБЈШ?еноа!п бил 

ттштт подобрев? ѕвракох зголемен ж излегувзд два nass недел- 

во* Редакц&Зата вз веевшсоз? главѕо ga еочшувале членовиѕе т 

Мееѕшзиѕ

Нсго хака ш во Госѕавар, кун крајоѕ на 1941 годива, 

доежоела парѕиека ѕехвика, формирзва pise пред дозѓааеѕо Куз- 

мав ЈосЕфоскаѕ со која раководел Бравко Сѕавоевжќ« Go реоргани- 

задкдааа ш Парѕискаѕа оргаввзадвја» шѕо ееевга 1941 година 

взправи Кузман Ј осифоскиѕ со своего доѕ#аве ce реоргавизирада 

ш паргвскаѕз ѕехвикз, ro^s жѕо редовво секој оедум дена издава*

93 ~
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ла “Вилген*1,20̂  Овод илегаленвеснкк во Роогивар излегувал ce 

до Зануари 1948 годин©9 кога насзеапи ѕровала ва Паргискага opra*» 

низација* По обвовувз&его ш& Паркискаѕз оргагтзахдаЗа во Госхивар 

т  ое присмсаци ѕон фоџшртшнз нова таретека ѕвкшиса« ззшжо при 

Окружвиоз? тмттвчиво fesoso, во чиз еосзгав беше з Госошварекагз 
изргиска органваацѕѕЗ*» штедобро организирзнѕ идегалва печзшиш*
Д№т

Нови момевхи во активирааеѕо в проширувањего на илегзл- 
нзга парргиска техвикз во Шеѕово васгзнувазѕ ков кра̂ ог ва 1941 

година, кога во Феѕово ѕрнсжигвува ивсзгрукшсроз? ва  ПК Кузмав Јо- 
сифоскв* Пред неговото доаѓање идегавваѕз партиска з?езгаикѕ во Ѕе~ 

ïobo беше шогу слаба, з гаа, воглавном* ce еоеѕоелз од една пв- 

шувачкз машина што ШезЈОвеката взретска оргавнзацхзв усиеалз да 

За набави во време ва хегеѕоѕ чо априлската возна во 1941 годи- 
на* Веднаш по своеео доаѓа&е so 1’еѕово, Кузмав Јосифоеѕи преземѕ 
чекори за заЗаквуваве ва ш&џшскатвнлегална «ахвшса» заѕсѕо гк 

согледа огромните вогребж од иишува« илегзлен иаѕеријал.
Ofsaso беше формирав Окружтаоѕ ѕомдагеѕ во Шетово, месna

ša илегална тарѕжскз ѕехотка беше реорганизирана a преѕворева 

во илегалва чареиска т в х т к а  на Окрушшот комиѕеѕ за Западна 
Македонада, Од сѕрава ва Окружниоѕ зз пар®ие.ва®а ѕезгаи-
ка бил зздолжек Тодор Цшоски-Меџан» Од овза ѕехвика со годемо 

залага&е m  Кузман Јосифоеки во март 194Ѕ годива почва да> изле» 
гува весвикош «Неделев Butes" како оргав вѕ Окружаио® вошгае®.200- 
После взвесво време, по излегувавеѕо ва 6 до ? броја имеѕо на

ѕеовиког од »Неделен Еилѕев’* беше промевеѕо во «Неделев Весѕис"«
» 206)Под тоа шеизлегоа ушожени 16 брода*

И оѕвево става чдев из Sapote аа Дривремевиог чокраввски
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ѕомшгеѕ и ce лрефрди нз нарѕѕскз рабоѕа во Ckob^Cj Кузма» Jock*»

#оam не пресѕаеа да ce ивѕересира os работаза ш ширењето sa 

влегалваѕа парѕѕека ѕежвнкa во Западва какедоѕијз, «ако и во це- 

3LB Македонкзз. Воавгусѕ 1942 година Окруѕшиоѕ комиѕеѕ кзврши 

реорганизацијза ка вееникот "Еедеден Весвик«, вдд тввт&му продол- 

аш да кзлегува иод имеѕо »Врагсшво”, кое име дадмѕогу одговзраше 

на сосѕзвоѕ sa наеелениеѕо од Заоадѕа Мзкедонидз* 20 ̂  И вс овој 

весвик сорабоѕуваже Кузмав Јосѕфсскк* Во декемвра 1942 годивѕ 

Окрувшиоѕ кош ѕеѕза Зацадв® Македонија тта да го издава ѕесѕк~ 

кош »BocsasEK», чше шѕо азлегуваае го шжреза Кузман Јосжфоски 

ш Сѕрахид Гагоз ш тш беѕ ш еорабоѕевдда во веевикот. ОвоЈ весвнк

Окрузшноѕ вомиѕеѕ уепеваме да го расѕура ша «елаѕа ѕериѕори.јз под 

иѕалиЗавска окупациЗа*Ѕ08 ̂

Оогдедувадкк 3© шѕребаѕ» од дашуван маѕерѕзал, Кузмаѕ 

ѕрк едев пресѕо;) во овод дел sa Македонида во ©cessa 1942 година 

дсшееува одлука да ce формара висѕинскз парѕизанска во

Западва Маѕедовиза* 3© посѕигвуван>е sa оваѕ цел, по насѕоЗување 

sa Кузмзѕа Јосифоски» Окружвиоѕ кошгаеѕ за Ѕапзднз Мѕкедовија до~ 

несува сддука чдевоз sa Окружвиоѕ комжѕеѕШшт Еиноеки да ce оехо« 

боди од еиѕе должѕосѕи н да &е посвеѕв на создавање на дарѕизаѕ- 

ска иечаѕнидз, Селоѕо Биѕуше беше ѕзбраѕо за мееѕо каде печаѕна- 

шѕ* ќе рабоѕк» Kaso ïïômüi sa Мхдао Маноокн, Кузман Јоскфоскн го 

повикува Maspesa Мнадесѕи» ко  ̂ хогаш е борец во еден албански од- 

ред во блазина sa Дебар»2®^ fass оо гслемо зздагаае ва Кузмана 

Јоошфоот ce формара парѕизанекеѕа аеѕахшша «Гоце Делаев“ , која 

рѕбоѕк до краЈоѕ на зоЗнаѕе. Кузмаѕ Јосафосѕи, код веќе амаже 

богаѕо искусѕво во уредувааеѕо и издаваае илегалнѕ парѕиска sex

es ка ш ка«о ѕлен sa ѕајвисокоѕо пѕршиеко воено раководсѕво sa

.Д
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Мзкедовѕџ , иѕдавѕ упа*ства и дирекѕиви до партшскиѕе организа- 

цѕш шарум Маведошзда, оо коа т  унаѕувa како еодрзкше«н ѕреба 

да изгледаа» илегалвтае вврѕвскн веевици/"11'^ Кузмав Јосафое«ж 

ѕе само шѕо ce грижеше оволу оргавиаирање sa илегзлвата парѕеис- 

ка гшгажса, ѕуку и ѕвдуввш сташки н ce граѕеше за расгураве на 

печажениог маѕержЗал» од што може д@ ce заклучж дека работаѕ® 

ив парагнскшге шшгадвв ѕехвшш прежсѕавува веразделднв дел ва 

револувконерввѕа sejsocf вѕ Кузман Јосвфоски во овоз дед иѕ Ma» 

ѕедошѕда»



ЧЖШ  H à  ÏÏPM BPEM 1H0Ï0 Н а ЈШ С О К О  ШкРЖИОКО

M BOEHQ РАКОВОДСШВО НА



1 . Члеѕ na Ддешшоз? sa Шшѕсемевиод Иокиатаова k o m b t q t  

g ва ГжаBggQg шааб ga НОШ те Еа%едота.1а

Борбше, ж весогласува&аѕа во Покраивскиож комтаег на 

КПЈ за КакедовиЗа» еа чшшчело етоете Base Авдреев* својаѕа кул- 

минбдија јз  доеѕетиза во вѕораѕа подовива sa месец ма ј  1942 во« 

дша,

Еден од ѕогдотхе члевовѕ на Внроѕо sa Цвегко Узуноски 

ваѕа во своите сеќзвѕња ja отпшува ѕогаввзѕа ©игуацијзѕ ”Во ова 

време црагиоокозе sa БШ Мвреку вејанвноѕ дедегз® Бојав Балгар- 

дзнов врз ПК ce повезѕе ce чусгвуваше* Дедевѕѕет; sa БРЕ (к ) so ce- 

soja цева касхојуваже да ги аамеѕгве нз ДЕ сѕавовиѕе sa. Вугарека- 

sa паршија т  однос ва аишфшжтткasa борбѕ, a огавови ди~ 

јамешрадао беа сароѕивни sa отшвоштеsa KUJ. Ha едее cocæasos 

вз Бироѕо sa ПК» оо кој рѕководн Base Авдреев» a ce одрсува во 

аѕаноѕ sa Адексавдар Хршетов, sa »ero ириеуеѕвува Бодаѕ Вал- 

гарјѕнов, кој во дисѕуоѕјага на сосѕанокоѕ манифеогира огворево 

и грубо меша»е ш  БРП (к) во рвбохиѕе пк sa KUJ sa Македотазз»1* 

Цвегко Узуеоска sa даскуеијажа на Бојѕн Валгарјанов sa овој еос~ 

жавок ее ееќава ѕ ” fo j  нашироко, моакебѕ чтжђш  часа, в говореше 

ш ѕе убедуваше дека во Македонија усло sa вооружена борба

одвоено sa восѕзнве ш деѕз уеловадге во Македонкја не ce како во 

Орбкја* Хрвашска, Оловешја, гуку слачни ce sa esse so Бугараја* 

Повазеаму soj говореше дека so Македошја ушѕе ве ce ѕзживвта, клузи- 

ѕае ѕз ослободиагелвата миеијз sa Бугарскаѕа ардаја «  заѕоа so 

Македонија ѕреба да ее водаѕ диверзавѕеки акдав и сабозгажЕ, еко«
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еомока борба sa иодобрувѕње ga живоѕшѕе јожовш aytfexo* * ‘ *

По сосѕавоко® бугарскиот делегаг ее обиде да воведе оѕворена 

борбз дроѕив сиѕе акхивиезш шчланови вз ЦЕ» кон цвреѕео сѕое^а 

sa курсоѕ sa ШЈ зз водење ошжонародао вооѕагае во Македонија»

8а заа цел бугарокиоѕ дежегатодржува состаиоцн ео повеќе чле- 

нови на Бнроко шПлекумош sa UK, m r j  Кузнав ЈосифосквУ

Побарнициге прогѕв вооружеѕага борба во Какедонија, 

всушвосѕ прожив гевера жшџтшлввнја нѕКШГ, ce повеќе ттшѓаа 

«од влијзкке на Бугарскажа парѕија.Оообено водјшгчкиох секреѕар 

sa UK С28ЅЅ segsHB штш*Шоа» ѕшѕ, од друга сѕрааа» ce повеќе 

ги изолираже и ce вовеќе ш &губее доверба ка;ј Парткекиоѕ акѕзв 

и варѕасккте оргзнизацин, ѕака шао ооѕа наа сосема сзми*^ ^

$аквѕѕа сосхојба др веде до оставка sa Бвроѕо ва По~ 

крѕинскиот тмжтет под рзководеѕвсѕо ва Base Авдреев« Во ковсул*» 

ѕацнза со секрегзркфс ка О&ружвкхе комвхех ш друга ѕархнски ак- 

хжѕжеѕВу беше избран Праврамев Покраивски вош теѕ од 12  члевови, 

кои избраѕ ш Виро од шет ч л еѕа.*^ ^  Во Прнвремевиох Уокраивскв 

кошвсе® влегоз î Борко Шемелкоски, Вера Адева» Веевлѕшка Иалив- 

ска, Кузмав Јосифоски, Лндјавѕ Чалоска, &јш о  Арсов, Mapa Hage- 

ва» Мирче Ацев, Панче Еежев, Схѕв Наумов, Цвезезн Димов Цветко 

Узувоски* По «passe киоз? кошхех од евооде членови избрз Варо во 

co csesi Љуто Apecв, Мврче Адав* Maps Нацева, Цвеѕав Димов и 

Цвеш«о Узуѕоеки*2^4  ̂ Похоѕ беже нзвржеис ковежнѕунрање sa крнвре- 

мевиог Пасрмгевкв комѕшез:* Sa. иолштсекретар sa сривремеѕког 

ПК на КОЈ 38 Македоѕијѕ беше ѕзбраѕ Две^ко Узуноскиѕ a sa opr a-» 

низационев секреѕар Mapa Н ацева*^ ^  По изборозе sa Привремевиоѕ 

Покраивски тмштет шт веговохо консѕиху|«рање, каво ва|ввсово 

В0ЛИ2ИЧК0 рзководо2воѕ всдвѕж ce премииа во рабоѕа средуваѕ*е-
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на наеѕзваѕаѕз сиѕуација* На оосѕавокоѕ на Вжрото на Пркврвмени- 

Of Докражнскн комжѕеж одржзн so првиѕе денови на дуни 1942 годжна* 

кокрад другиаге одлукиѕ беше довесева и одлука за жзбор ва Пакра- 

ивоко воеѕо раководство. На овој еосжанок бше формирав Главеѕ 

шѕаб sa Народно-ослободиѕелкета шзрѕазавски одреди на Жакедовн^а 

во oocfasî ï Кузман Јосжфоеот* Љупчо Арсов, Мирже Ацѕв,

Ажосѕолскж, ОѕквВаумов, Сѕрашо Пиврур, ШраЗко Бошкоски к Цвеѕко 

УзуноскнА16̂  Коошсира&еѕо на Кузкаѕа Јооифоскѕ во Нрнвремениоѕ 

Пакраиноки кокжгеѕ* како ш во аадвиеокоѕо воево Покраинско рзко~ 

водсѕве* преѕсѕавува ужзге едио призванае за «аговага самопрегор- 

В0 рабоѕа во Заѕадна Мзкедонжда , каде уеѕеа да ги заздрави и ш - 

врзв иарѕжскиге оргавкзааии* да формира Окружен комиѕеѕ a кѕко 

нвгов прв оекреѕар успешно да ражовода со него, докаѕуваЗки ги 

арж ѕоа свокве оргавизѕѕороѕв: ш раководни ѕвадвхеѕв» Go неговиот 

избор во овке раководни •ѕвжаму е дадеѕа мвднооѕ ушге вовеќе да 

го развие своЗот револуцвонереѕ ѕалешг• Наскоро во азбороѕ з© 

чжт sa Привремевиоѕ вокражѕски кошгаеѕ в sa Гдавваоѕ шгаб sa 

HOHO sa Македонија, Кузмѕѕ Јосифооки е повлечаѕво Cttosje i  Ja 

ѕапужѕа додшвооѕа s© ѕархиокн ивоѕрукѕор зз Ззнадѕа Македовжда 

в секреѕар sa Окружвжот кошпах за Западна Мзкедонија*

Во средиваѕа ша дулк 1942 годива повѕорѕо доаѓа sa 

оваа ѕержѕорија, свккувз сосѕавок sa Окружнноѕ комиѕе® ж за се~ 

креѕар sa Окружвиоѕ ѕомжѕеѕ го жооѕавувз Крсѕе Црвенвоскк« 

Меѓуѕоа, оо ова »е звзжв: дека Кузмаа Јосафоскк гѕ прекина врока- 

ве оо Пѕрѕнекаѕа организздазз во Западва МакедоваЗа т оо Окруж- 

ниоѕ комнѕеѕ. Наароѕив, sog н «ѕгѕму е во иосѕодаѕа врска со 

Окружѕко® кштаѕеѕ и варѕжсетѕе организации од ова® ѕеркѕорѕда, 

ш со своеѕо револуционерво нокусѕво доваѕаму помага во ѕнѕваѕа

-А
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рабоѕа»

Вџ Иом&тка Белешкаѕа аартска

К т о  члтes Привремеѕиох иокраикски иа Главка-

от шѕаб s a Н0Е0 we Мв*@дошј©> Еузман Јоеифоски, наоѓајки ce во 

Окопзе» ззпочиа дз кошгакхира со годем број пзрѕиоѕи организацаи 

во Македонија, да тадава уааѕсѕва «  дарекхнвн, a некои од mm 

да ги посехува ш врши реоргзнизавдш избор на вови парзѕиоки ра~ 

ководохвз. Вдѕа од прѕшге ѕаѕви нооега зѕзго ja иаправи Кузман Јо- 

сифоски во евојсхзо нз член sa највиеокого пархшзкс и воено рако*- 

водсѕво во Ѕаѕедоанја беже ва Пзрхиската органнзација во Велес 

во кочехокохт  ј у жш 1942 годива* Во ова време Велашкаха napome

na оргашшадаза имаше д есе *шртшскт  *' во чин сосхави

вдегувза аад 50 члевови^^ ш беше една од шголеѕшхе в ѕооодид~ 

»иѕе пархиеки организѕцша во делоѕ ка Македонија дод Бугарока фз«~ 

шисѕвчка окуѕација.

Во овој период во Велес иостоеа и рзбоѕеа иеховремено две

пархнеки раководсхва, н хоаѕ Месшев комаѕеѕ sa Велео ѕ Окружен

комшсех* ©о кој до авгуох 1942 годиѕа влегуваа следннхе дархиски

оргзѕизашшѕ Велешкаха, Кавадарск82аѕ Гевгелиекѕга» Шхжвокаѕаѕ

Кочавскаха н Свеѕи Николокаѕа, a од авгус* 1942 година ушхе «

Охрумичкаха, Радовишкаха, Царевоселекаѕѕ и Беровскѕхѕ*

ЗЅ8ЧН Окружѕиох комихех во Велес опфаќааа досха големи херихорнѕ

од подрачјехо на Исхочка Македонијз« При оваа посеха sa Ведее, 
Кузмав Јосифоски зрши ревизвја sa Вежешкаха шрхаска оргавизадаза

ш формира нов Меоѕев комихет sa Кархијаха во Валео, во сосхавг

• /  *
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Благоз Хшсвар» како се&режар, a жлевоваѕ Борис шокров» Никола 

ШжЕВот, Дидае Чзкаров в Коле Валае» a подоцеа во овој Kosfflœes 

влезе и Ноета Еамишова,  ̂ ЖтоКузман Јооифоски во Велео Ba

ce уадржува мѕогу долго» ѕоз наоѓа време да приеусѕвува sa ео<*~ 

тташ вв веколку парснскн ќвлвв« На сосханокож sa Парггеваѕа 

ќелнЈѕ ео ко;ја реководеше Јовже Мижеѕшш, Куѕмаи Јосифосѕѕи дри« 

зажно ce из»е»адува кога дозѕѕва so рабожажа на озаа ќелизз увес« 

ѕвувааж жнекодку Ромз. од Велес* ш како жжо самиоѕ ш 203 повод 

изјавува -  прв цаѕ елуша дека ce ово| одоз има врска ѕашаѕѕ пар- 

жѕда,2^  Исжо fass Кузмѕн Јосифоскѕ ѕржеуеѕвува- и sa соежанокоѕ 

еа Паргиекажа зќедидѕ ео ко^а раководи Еиколз Кирков и дри ѕоа ги
gog)

подучуѕа Велвшшѕе «омунисти како ce ракува со оружје* Од 

изворшле дскуменжи може да ce заклучи дека Кузмав Јосифошш 

доага ѕовеќе пзжи во овод нериод во Велес. ïaisa, сдоред сеќава&е« 

so sa Оѕрадил Гигов и Вера Ацева, Кузмак Јоожфесет во spaces на 

5Ула 1942 годиѕа аовѕорко доагз во Велес. Овод ѕаѕ придруквв од 

Мирже Ацев, «ѕде ѕае вршаг рев&зија еа рабеѕаѕа sa Окружниоѕ so« 

шѕеѕ sa чш® чело ce наоѓал Сѕрадил Гж гов,^^  За време sa овоЈ 

негов пресѕој во Ведее, во Скопде ce случувѕ дровала и во рацеѕе 

»а Бугарскаѕа фашжсѕндѕѕ полжцн^а наѓааѕ два длеѕа на Бврохо 

sa Привремевиоѕ шжрзжешш tcoiœze?» Mapa Нацева Дветко Узувс« 

ски«*^®^ По извршенаѕз ревизиза во Велес, Кузман Јоснфоска ce 

враќа во Gteonje каде го очекува sosa должвосѕ и нови задачи*

§♦ Млен sa Бироео ga Повдемешое Ш Ш Ш Ш В Ш  

комажеж во Македотала

Bo 3yim 1942 годкѕа ce слуѕува дровзла sa два длена ва 
Бирожо sa Правремекиоѕ докраински кшшжеш a во рзцете sa Бугар-

./•
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скаѕѕ фашиеѕвчка т т т $ ®  паѓа Цвехаѕ Дтаов, коЗ во Зули 1942 ro

vaša е убиев во Бугарекаѕа полициЗа поеле хешки асѕче&а, a фѕѕен 

е и Дупчо Лрсов. Со апсењето на овие два чдеиа на Бвроѕо на При- 

времениоѕ покраивски комихех ce хгасшавн праша&ехо за пополвуваав 

ва оѕѕе месѕа* НаЗѕрзо за еов члев на Бироѕ е коошгарае Борко 2е~ 

мелксски, a похоа ва сосхаѕокох нѕ Вкроѕо ва Привремевиох покра- 

ински комиѕех одржан зо СковЈје на 25-26 јули 1942 годква во Киае- 

ла Вода, Кузмав Јосифсскн е избрав за члев ua Бироѕс Привреме« 

шоѕ покраински комиѕеѕ.^26  ̂ Шакѕ Кузма» 3осифоскж сѕакува члев 

ва вазвисокото кзртискс рѕководсѕво вз НвкедовѕЗа* На овој еос~ 

зганок ш Бвроѕо, в® код Еузмаѕ Јософоскв е коокѕирзв за негов 

члев, аесѕавува провалѕ к so рзцеѕе на Бугарекзѕз фажшгнчка но- 

лидаја паѓѕаѕ ужѕе два шлева tMapa Еадева a Цвехко Узувоеѕш, жѕо 

звача т т г т ч к т т  ш оргазизацвон&ох секреѕзр на Прнвремевиоѕ по- 

краивски комиѕех ce фзѕеви, $ака ваставува една голема аразвинз 

во Бирошо, зошхо чеѕири негови членова ce апеешѕ a дел од хаа 

вразвша ce псшолвува со Кузмав Јосафоска, коЗ захо сѕавува;јки 

член на ова вазвисоко царѕиско ѕело, обрнува големо вшшание ва 

омасовувањего вз восшавмешо a хдеошгрувавехо ва веговахв. борбѕ,

з )  Еогдедихе тКузман Јосишоски за фотзмираве^о, 
задачиѕе ж улогзѕа на Македовокиох авхаФашис- 
хичкч Нероден фроѕх» иѕ евгатаѕе ва бшзбаѕа 

ш иоваѕа ваводва влаох

Кузман Јосифоски, схавувазка чле» Бироѕо ва Повре- 

мевиоѕ покраниски кокиѕеа*, одиосно ва вајвиеокоѕо карѕаско ѕело 

на W S во Македовиза* pise од првихе девови рабоѕи ео голем ев~ 

ѕусѕдазам* Од неговжѕе виема ш од аска«ува&аѕз ка созремевшдаѕе»
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шоже да ce нзвлече заклучок дека Кузмав Јоеифоекж е кошлетеѕ

револуциовер и ве доиушша да ве обрне вшшаше »и ва едно по-

ле од револуцжшериаѕа дедвост, Кузман Јосифиски е едев од овие

Македонеки ра«овсдихели од HOB, ксд со голема прецизиоеш ja шз-

знава свеѕскзга тжттт  ехЕхуацвја во ова вреке, одвосво време-

т  од Вѕората свешска водна, ш дава оценки зз военаага оиѕуација

ш извлекува закдучоци како æaa сшсуацијз ноже да ce одразн на

Балкавох« Југоеловеиешме земји и Ма«едонија. Зо прилог т  ова

зборувааѕ уводкѕе ва скоро сиѕе вегови писма, како оеќавакѕ-ха

вз совремевициѕе за Кузмавовгкее исшани на дархискшее сосшаводк*

$ака ва врвмер, уввдох во висмоѕо од воември 1942 година»вс-

праѕево до Месдаох тшшчво Праднмцтк го заклучува одразош ва

светеказеа сихуациЗа врз Македовида и Балкавох, во кое Кузмав Јо-

офосвв шшуваѕ «Балкавскихе вароди во оваа сихуација има дарочѕо

да ce докахсаѕ во евојаѕа ослободшелиа борба. 1  Македонскжох ва~

род девеска ѕреба да ce еоедшш во оодхо-анхифалдасхички Македов-
« 22? )ски вародев фровх« '

Кузмав Јосифоски доаѓа до созвавше дека усдехох на 

восгавиеѕо во Југославида и воопшхо во Македовија заваси од ма- 

соввошо вклучувѕње ва авхифшвстички располоакевихе широкн варод- 

ни маси во вародво-ослободигелва-ia борба и bbbboïo ак1 ивирак.е 

преку едва широка влахформа, одвосно преку дкшифзшсвшшиот на~ 

родев фровѕ, ќе го гзранхвра осдободува&ехо ва Македоѕекиог ва~ 

род, Нзкедовскиозг народев фроиѕ ќе го обедиви Македовскиох ва* 

род за похполио оолободува&е. Македошкиоѕ вародев фровш е дел 

од опшх&ха борба ва свхе поробени вароди од фашвзмох # *'20  ̂вели по- 

нахзму Кузжан Јосифоскк во своешо писмо* Во ѕекегоѕ ка писмохо 

Кузмав Јоскфоски дава објаснува&е кои елемешш хреба да ce регру- 

ховаа® во реводиѕе ва Македовскиож нзроден фровх, со следвихе

* / *
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зборовиѕ "Прилазете им вѕ ешсе чесни Македонци, без разлика т  

доѕчераѕнаѕа определеност, вародносѕ, вера ж пол* Мвогу чееет, 

зли бугарофилски елемешш» cera разочара ќе ириздзж so редешж*- 

le  sa Македовскиоз* народев фровѕ * Илввдевдвге, опалчеѕциѕе и мза» 

дете борци ѕреба безрззличво дз ce обедкваш во Мзкедовсквог ва~ 

роден фровѕ, Денеска во sog цоглед греба враеве прелом ш збира- 

ње ва cirae Македонци. Е со ѕоа ѕреба псдќе задакнувз&е sa- пар~ 

гизанекиоз: вокреш да Македовскага вародва во^ска вооружеиа
ggg \

загаравѕира слободата ва Швкедоткттварод. " Во врскз со

создавааежо ва Македовсквот вѕродев фров®, Еузмав Јосифоски во

таишохо заклучуваѕ и Од овне персиекѕави, другари, греба да гле-

даме да 3© ззЗзкнеме» како варѕвскаша оргаииззниза во позадива,
„230)ѕака жЈгартаззвевиок покрет, *' *

Шѕо ce однееувз за двзже&его на Вавчо Мшсазлов ж Дража 

Мизсанловвќ, Кузмав Јоеифоски е категоричев: ” Македовскжош шро~ 

дев фровѕ безѕошФедно ќе ее борв, како ѕроѕнв фзтисѕшкоте оку- 

иашори, жака ш проѕив виввиге слугк и иомагачи* Македовсквоѕ ва- 

родев фрош* ќе ce бори како нроетв големо-бугарскохо* гака и го- 

лемо-српского зѕвоЗува&е. Вшао веш заедѕшко оо борбазга ва Mar- 

кедовскиоѕ варод* Нжѕу Вавчо кшшдлов таѕу Дражз М ѕх а зд о в в ќ »^  

iso  ce одѕеоува sa ч е ѕ т т о го  двѕже&е, Кузмав Јосвфо- 

ски ce осврвува и во едно друго аисмо од 20 декември 1942 годн- 

на иенрзѕево до Благозз Ѕалески, секрежар ва на КШ' во При- 

леп, во кое велк : 11 Оваа ведела свегсказга шѕзмпѕ ѕжшуваг рада- 

дага вредаааѕ код во окухшрааа Југоолаавја водѕѕ борба проѕив 

окунагоро. Порано јаввоѕо мнение во дмерика зваело оѕи 203a бор- 

ба ga водш Дража Михаиловиќ ш веговиже чегници. Ама cera е доз~ 

нале праваѕа вистива* 02a Дража е жздадвнк и да е борбата воджг

*/*
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народно-ослободиеедназеа воЈска под раководство sa Главнио® шгаб 

ш неговиот командавш ©вѕо*"®®^

Eofo ѕака може да ce извлече заклучок дека Куздаѕ 

Јоеифоски ѕравидво ѕ во делоез? Ja евзќе издаЈѕнчваша улога sa 

Дража МихаЈдовиќ» еа Ваѕча МихаЈлов м sa другкже издаЈвици sa. 

Македовскиоѕ ѕарод a Југословенскиѕе вароди и повикува sa без- 

ковдромѕсна борба за еазно унвдѕува&е« Од друга сspasa, Кузнам 

Јосифосѕи Јасѕо сѕава до знаење деѕа Народно-ослободизгелнаеа 

борба sa Македоѕскиоѕ ѕарод, ве само шѕо е уѕереаа проѕив. фашѕз- 

мож и неговиѕе слугѕ, ѕуку и проѕив големо ерпсккѕ е големоалбав-

вкиѕе завоЈувачки огџтшшопрема Македсѕиз©.

Бидејка е сигуреѕ во правилвосѕа sa нагоа? ио коЈ 

ШХЈ гв води Југоеловенскиѕе народи и вародѕосжи во аѕѕжфашисѕта* 

ка$а ѕародѕо-ослободигелва борба, омзеовувзњешо на оваа борба 

Еузмаѕ Јосифоски го гледа во правилноео ѕвформирање на задарокиге 

народви маси за делиоге ва борбѕга. 2ака во негового писмо од 

13-14 декември 1942 година, непратево до Kapo Нацев, с.гоиг 41 

бвш девеска поЈќе од секогаж $реба разЈасштелѕа рабожа* Каде 

ѕолшшчш заостѕназгиге маси, a зашшжени да se ce поѕрвѕв скара 

ЈугославиЈа, еребаме удорво ш еѕрдоиво да развијаме дедзгѕоеѕ. 

Полаѕачкофо рабожеље девеска мегу ѕародот е судбоносио за да ce 

масиѕе од сштахизерв преврѕаФ во акзгивен факхор* Se so sa вре- 

ме a пропагираме ш схввраме отаѕе народеѕ Маѕедоиеѕа фрошт ш 

Македоиски народни тштетшгѕрво пропагаѕдѕо, поеле спрема сва- 

гште и возможвоештае ш зкциоѕо» Отѕрво да ce увераг масиѕе да 

во борбака лежи спасоа? к вжоро да гж убедиме да ѕретставу- 

ваѕ еила ш да како ѕакви ги ѕоведиме во осз?ра берба, во акдин 

шгѕ активѕраме* Оеѕак, процесоѕ ода во тоЈ ѕравед, Н сѕално

♦/*
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праѕе&е дважевеѕо на Ш - в д а е  и раскринкување. » Во врска 

со сшз во едво другс пнсмо Кузмзн Јосифоскк каролзга

"Македовскиоз: вѕродев фровѕ ќе го обедиви Македонскиот варод за

дошшлво ослободува&е* «

Кузмав Јоеѕфоскѕ жсжо ѕака големо знзчење му придава 

ш ва формвра&его ва oprani ва борбзша, жшо æog ги вкка »Народвв 

вомѕѕеда«« На едво месгс во едво шжмо ѕоЗ иовшеувв ѕ »Оѕварајге 

мзкедонски вародви коште^ши Sa да ce има успех во формира- 

&BTQ ва. Народно-оелободижелниже одборв (комикеги) вѕ окупиравѕѕа 

жервѕориза, Кузман Јосафоскгсмета дека мвогу завжож од од~ 

нооот ѕз варгшанскжее одредг спрема вародоѕ* од icog одвос ќе 

ззвЕСЕ ше само мобшгазацидзѕа ва вародвиѕе маса во авгжфажжсѕш- 

ката борба» куку оасѕзздкоѕ вз пархазавозаге одреди и шшного 

помагање од взродоФ, Ова свое мислење Кузмаи Јосвфоскк го иекз- 

жува со сдедваѕезборази: »Друже, за да паржизаинге осганат, 

ѕужзо е да правад? акции, али дѕ шие акции да бидзш тштшш  

асправви» звачи маоше д@ гн примаг како свои, освегвички и 

зажгжтнкчкв. Паргизавиѕе кога ќе врзваг акции ш ковференции im 

селаша, шшувааг леѕди, среба да му врилззеж ва вародош со бол~ 

кжже» з ахѕевиѕеи прашањзѕа код го шштересшрзат сексддневво* $о~ 

гад ваполвс ке уошеата«цѕиѕе*н̂ *^  Тој омета дека во гакви мо- 

иештшдаргизавиже до вародниже масв да ce обраќааз: со пароли 

кои за вародоа ce блиски ш едвосшавви, како: мНе дзвадге храви- 

теџ не дава^е е саокага ж,ао ве хравв, ѕе давадае ja волваѕа 

ѕѕ окудааоро, a вие одите годи н боси, взгокегеи ги иежтае шѕо 

ве шшчкз, отупа$те каде парсеизавиѕе* » * Од овие искажанк ми-

сли на Кузмана Јоснфоскв може да ce заклучи дека партизанЕге 

вред взродоѕ шреба да ce восжава® и одвесувззѕ ѕака за да 203

./•
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сђвш дека целите на борбѕга «ѕ аѕрхизашѕѕе ce во 

идензсичви oos желбахе» стремеавжге н штересиге со вародог. Оамо 

на даков пзчти,емеага Кузмав Јосифоскиѕ народот шѕе да гк дри- 

фа®и и ги емеха оархазанахе како свои.

Bps револуционервата работа ка Кузмав Јосифооки ва no- 

лвто ва формнрањеѕо ва оргздахе ва вовака вародна влаег, свлво 

влидае Првого ззеедзвие ва АВНОЈ со веговите одлуки од кои Куз* 

мав Јосвфоски, како изграден револуциовер, успез да ирочига де~ 

ка ее paro нова носреќва кднива за Југоеловенекихе народа ж иа- 

родвосшв, меѓу вож и sa Македонекиоз? варод a народвосѕите.

Одржуваавхо ва овз Прво ззеедзвие ва АВНОЈ tla 26 воемврн 

1942 годша во Вшсаќ a аеговохо исдориско знзчеае, зазеде исхак- 

В35СО месго во револуциовервагз мисјш ва Кузмав Јосифооки, кој 

owes srne дека овод шаотвше од годемо звачеве и sa Македонскиот 

варод и no 20,ј повод пиш.уваше: “Партизанската борбѕ 

борбазга ва поробеввге вароди на ЈугославкЗз зема ce поголем за- 

маж ж оо вовшзе догзѓаи има ce поголем звачад» Ha 26-2? швембар 

во град Ђш&&C0CT8B8T8 е Ус2авогворна2а бкушгива акхифашиохич«- 

ког веќа взродвог ослобоѓева ЈугославиЗе»**^8  ̂ д е т

IIpBoio заседание на iffiEOJ vm 2 pa capa кои водаш ков bo

bs Југословеаска држава a со еово државво уредуваае, Кузмав Јоси« 

фоскн пишуваѕеѕ "Народихе gt  Југославија ве ce само дерозскк борах 

да го ИЅГОВ32 скукахорот 02 свсдага земја, a да saga борба гк за- 

цврсвуваат борбевого братсгво a едввсхво зз угрешваха восрет£на 

жквеачка. Усхавохворааха скуадиива, ко^а ce одржа во слободводо 

гратче Вкхаќ, ва цел ose* му шжажз охи нзродтае os Југослзвида 

ве ce кадри само да е ослободаг своззжа зем^з 02 фашксшшквѕе 

гѕдој ж твтте измеќарв, ама оти сакзш a умеаѕ самида сн е
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уредаг дрѕавата* 1,239 ̂  0д овие зборови може да ce заклуци декз 

Кузмав Јосифоскк во целзта свозз голедана иравилво За оваќа 

boot® ш иеторвскиоѕ каракхер &&одлуѕазге ва Првого заседание на 

ÂBH0Ј «

ë ) Охавовшге sa Кзгемав Јосишоски за рабожзаз вз QK0J 

g за хекхивада на воешгее де.јсхви.ја аа наргвзав-» 

окзд»е одведи

Исѕо з?ака големо внимавие Кузмав Јоеифоски му посвеѕува 

и на GK0J. Soj ce залага зз поголемо обраува&е вѕимаѕже на мла~ 

дшата, да ce æaa оѕѕрввува од фаш младинскѕ оргаииза- 

цет како «Брашш” , »Легноиер” «  другѕ органѕзацзш, a во шоз ќе 

ce има успех ако младиваѕа ce аигазшрз ва револуциоверво поле* 

да ce ссздавааг ѕасекзде скоевеки акживи ва младгоаѕа ce

дава moshocï да учесхвувз so разнн акцив протав окупахороѕ* Шсд 

во едво писмо отшува î ” И младтаага ce еекоддневео кали в у*ш 

во борбаша греба да ce ианзјдах сиѕе прашавѕ на младшазса па да 

ce sa нив поведаѕ акдаи, Дѕ ce младаѕе вовлекувааг во ввв и T jm  

да ce собѕраах ш праваѕ скоевски зктиви g акѕввв ка македонскио 

млвдивскн со^уз* # • Секзде, друже, секаде обзаснуваЕ-з, убедувава, 

другарскк однос ш љј6 ob* $ака младиѕе шреба да ce 

Како чжтш ш& Тжвттт штабвз ЕОПО вз МакедовиЗа, одѕосво sa

вадвнсошѕо воево раководсхво, Кузмав Јосифоски во ова време 

ШШ®ш ш passa директеви и Јшаготва од воев карзкѕер, шго ce од- 

весувааг за формираае ва дарзтзаѕскн одредк, аа односозг naps«- 

завскихе одреди со пертвскихе организадии, за паргазавскнте деЈ- 

суваза, зѕ диверзанхеки акции, за сабоѕажа» за шшгелнаѕз рабоѕа
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во градовиѕеѕ зз успешво избегвувак>е na блокздк, зѕ нѕчшоѕ 

ш држење ва иарѕискиѕе еосѕзноцк, за избор нв локацвја вз 

акцѕшѕе ж за мвогу други рабоѕн. Голем дел од овке валаѕеѕви- 

ga ce содржает во веговоѕо пнсмо од 28 декември 1942 година» 

унаѕеѕо до Благоја Ѕалеокв, ѕогаше» секреѕар на Месвноѕ kome-  

ses на Ш!Ј во Прилеи, каде меѓу другоѕо шшува : »Каде шродоѕ 

взрочво каде млздинзѕа, ѕребз д@ ce укореви so да секаде му ce 

иавесуе знјан ва невриззѕело со нешчо шѕо ќе му ce ваправи, оѕ- 

шчвувзјки од наЗетово и 00 то ее блшш взродоѕ кон елободаѕз 

ж поарев «в о ѕ .  Ударвиѕе груаи можаѕ за баѕа да имааѕ како гра- 

до , ѕзка к еелаѕа» Бвдејет ce мадв 2-3-4, ѕие можаѕ леено да 

ce префрлаѕ шce скрвваѕ, $ребз да ce де^сѕвува ва додаде- 

чев ѕерев, една акциЗаод друга, ѕакз да ce заварѕ spars веѕрв- 

јаѕело збуви, Sa да ѕие групи бидаѕ чврсѕи, ѕреба со нив дз ce 

рабоѕи како шдвѕшши, ѕака и да ce обуча како да раковаѕ со 

сррѕје и лалење, дигање во воздузс, исфрлање sa воз од шивиѕе,
одл)

сечење жеци и бакдери ш друго,п

Кузман Јссифоски смеѕа дека кога нема услови да ce. 

формирааѕ парѕнзавскк одредв нли другв едивицв, ѕогаж борбаѕа 

проѕив окупзѕороѕ» како и кавесуваае голеш шѕеѕв вѕ окулаѕор- 

скиѕе обДекѕи може да ce наврави вреку организираѕе ва диверзан- 

2ски групЕ кои ќе врнгаѕ диверзанѕеки зкцеи» нарочво во градовжѕе, 

8з ова во исѕоѕо пиемо Кузмав Јосифоекн шодуваѕ кога нема

возможносѕ да ce исфрли чеѕа, зкции можаѕ да ce праваѕсо дивер- 

завѕскн груви нди речево ударви групн» Главниоѕ об^екѕ ва акцв- 

жѕе ѕреба да бкдзѕ железвичкаѕа иругз и ѕедефоѕиѕе. При ѕоа ѕре- 

ба сиѕе борци да ce воспвѕувазт да враваѕ ѕакви акшж дури 

своЗа нвЕцкЗаѕива*^^

Sa време ва пресѕојоѕ во Окопје, како члев ва Бироѕо

*/ •
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нѕ Ерввременжоѕ аоврвввски комиѕеѕ, Кузмзи Јосифос пресѕоЈу“  

вѕѕе во ловеќе илегални станови9 a наддовеќе пресаоЈувѕше во 

куќвта ка Гкго МизсаЈлоски. Во оваѕ куќз од Ворко $енелкоскк 

Кузмаи Јосифооки Ja слушна сѕражваѕа вес-л за смршѕа на евоЈоѕ

соборец l-шрче Јдав,24Ѕ^ода многу гш ои®е од ПриБремеш-
20 покравдско раковсдеѕво. По sog повод Кузмзи Јосифоош, зѕаеЈ« 
ш  ga нивнаѕѕ нопуларвосш сред варѕиокоѕо членеѕво a народоѕ* 

ггашуваже: “Оекако »зродотѕе борци мораѕ да бидаѕ освеѕеда. Овде 

пред две недели е фаѕев другаро Мирче, ис*со со него е фаѕев 

другароѕ Шшџур« Викако да ве фвшнекого ианика за навѕоѕо pa

raše, а ш  објјаевувзње osa ѕѕом te ce борца a ее nara* борба- 

ѕа е ѕаѕва, ако зема жрѕва т para- нова борца»

Исто ѕака Кузмаи Јооифооки во ова време одра&уваше 

врска a оо Месваоѕ комиѕеѕ ва КШГ во СкопЈе* $о$ a помагаже во 

рабоѕаѕа т  градскаѕа аартиска органазацкја* $оЈ одеше a на co

os аноциѕе на Месшоѕ комиѕеѕ a иокрад шго одржуваше доединечѕа 

врска оо секреѕароѕ еа Меоотот комиѕеѕ«, Кузман Јосифоскш мкогу 

придонесе за зацврсѕуваве и омасовување на Пзрѕнскаѕа оргавизз- 

циЈа во градоѕ, бидеЈки жмѕше големо резодуциоверно искусѕво 

во парѕискаиа ш илегалнаѕа рабоѕа. Од почеѕокоѕ ва 1943 годаиа, 

по упаѕсѕво на Кузман Јооифоски, Месниоѕ кониѕеѕ реши да издзва 

радовво в »радио-билѕен’*̂ 44  ̂ ѕ да организира добра градска иѕр*» 

ѕнеаа ѕехгака ва коЈа ce дечаѕеже разновреѕен илегалев маѕериЈѕл.
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в) Доложбзха so Македоншза stm кзшДр® на 1942 

н дочеѕокож на 1945 година

При крајо® sa 1942 година Прввреиевиоѕ покраинеки комихе® 

на КПЈ за Македовизѕ и Главвио® шхзб на ECHO 88 Македовија, ги 

оцешхЗа резул®а®иѕе ш оишѕаѕа иоложба 88 восѕатаего во шекоѕ ва 

1942 годшш како новолни за ушхе ѕооилев разгор на

восхзѕиего во Македоввја* Првѕрехеѕаоѕ нокраввскѕ комигеѕ во 

вѕораха ѕолоѕква sa 1942 годввв сзгори вависхвва многу и презеде 

многу ѕекори за омзеовува&е и понзшамошво протируваае 88 вооѕа- 

вие®о во Македонкза.

Следе^ки го развихокох ѕѕ воружева®а борбз во Македонија, 

Привремеѕиоѕ покраивеки кошгаез* дозѓз до заклучок дека во дедо® 

8ѕ МакедониЗа под таалијзнекз окупациЗѕ поетоја® подобри уоловж 

за вооружена борба шзахоз Бирозѕо на Привременио® покраински ко- 

шш&т  на 003X08080® одржан «os ерединага на декември 1942 годи- 

88 во СкопЗ® донесува одлука да ѕѕ аериторијаѕв на Западка Каке- 

донж^а шд италиЗанска окуваци;Јз ги жеираѕѕ дзаха m  Биро-

Ѕ0 sa ПрЕвременио® покраинокн коми®е® Кузмана Јосифооки ж 0®ра~ 

хш  Гигов да рабохаѕ нѕ еоздавзѕе нѕ услови да sa оваа хержшори- 

Ја ихо ѕоскоро ce ѕрефрди казвнсокохо ѕарѕввко в воеѕо раковод- 

09Ѕ0» Kaso в поголем дел од пархизавскоте еданици*240^

Оо ввввохо доаѓање во заѕадвз МакедониЗа, во последниге 

деѕови 88 1942 годиве» и ео шшваха оамопрегорва работа во ис~ 

лолнуваае на доверевнфе задачж, васѕавувавѕ нови коневѕѕ кои 

доведоа до унге поголем разгор на восѕавиехо во овте кравадга 

«a Македовиза*
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Овој периодѕ крај s a 1942 и ѕочеток sa 1943 годтаа е исшл-* 

веѕ со ѕншевзивѕа рабоша sa Докраинското партиско и воено рѕко- 

водсево, во soja остро ce кригшуваа® сваќаѕшша дека se socæojaæ 

услови за воорзгкеѕа борбз ш ce давааѕ уѕзѕеѕва со ѕоѕ ce шрасира 

поватамошѕиое паш sa восганиешо во Македонија прогив окупаѕорот. 

За 2оа сведочаѕ мвогубројѕиѕе дирекживв испрз®вви до паршѕзаѕскн« 

ѕе единици и гшсма до пзртаските оргзвиззции испрѕгени од cipasa 

sa члевовжее ѕѕ Глѕввног шѕаб и Привремениоѕ ѕокраински комѕжеж* 

На овз поле ѕарочво голема зктивносѕ поквѕудвв здевог sa Бнрого 

sa Еовремеѕиоѕ покраински комтвтш sa Главвиоѕ ѕѕаб sa Н* 0,11,0* 

sa Македовија Кузман Јосифоски. ïoa моѕе дѕ ce вѕди од веговото 

писмо од 10 февруари 1943 годкна жсцратено до раководсшвочо т  

одредоѕ “Дзме Груеви* во кое зшј» ѕоѕрај другого гѕ набелеаеувв 

зѕдачите жго нреѕсѕојзз* пред еој одред, a во крв ред негозото 

дроширувзае и формираае sa ѕови чезги, Видво месѕо во ова вксмо 

Кузмав Јоеифоскн и шевеѕува и sa сорабогѕага со албзасктае цар~ 

ѕизави, како и со грчкиее пзрѕнззни, ' '^|2ко едев од условиге 

успешѕиоѕ развшЈок sa восѕзниего во овие краишѕа sa Македоѕија.

И во ова диемо уагае едѕаж Кузман Јосифоски дава објасвувањв за 

изборож sa локацкјаха ш  аарч шансктае акгош вроѕнв оѕуваѕорож.

Од друга сspasa шЦК sa Ш1Ј и Врховшшѕ шгаб sa HOB и ПОЈ прзѕеј- 

ки го развѕеокош на восгавиеѕо во јужѕиге краишѕа sa Југославија, 

sa 16 јзвуарв 1943 година Врховвиоѕ комаѕдаѕж Геѕерзлев секре~ 

тар sa КПЈ другароѕ Ѕжко упаѕува ѕисмо до ПК sa КПЈ за Македовија 

во кое ce дава оцева sa рабоѕѕѕа sa Пареијаѕа во Македонија, ce 

ѕсеакѕуваае елабоотаее во двшсекзго ш едѕовремеѕо ее објасвувзат 

мѕогу прашаља од развиѕокоѕ sa ©слободвделваѕа борба во Југоела- 

вѕја. Нсео жака ЦК К П Јсогледувајки го исѕорѕскоѕо зѕаче&е од



понагамошвого раецламоување на вос»аигеѕо во зуѕшшге крашѕа на 

Југоелавида, како ш на похесва^ѕ оорабошѕа со дша&евежо sa оаш- 

ро2 во еоеедвите зем^н, уаае во воемврж 1942 годѕша донесува од- 

лука дѕ го нсѕрахк како евод делегаз? sa ѕодрачЗежо ва Македонк^а, 

Јужшв Орбида» Косово и Маѕожвја Овешозар Вукмавовиќ -  Шешго,^6  ̂

Зкгј во взгоразеа половина на февруарж 1943 година приезшгна во Ma» 

кедонида ш со оглед на взр тиско»полктич кжѕе овлаошувава шшо ги 

имазие како делегаѕ, одигра знача^аа улога во вахамошѕкоз! разви- 

*ок на восѕаниеио во Македони;ј8 « Оѕекако За проучува целокунѕашз 

војна и нолизежчка еигуаиидз во Маѕедонжда, a оо цал за поуспеишо 

и полесно раководеве со вооружвваѕа борба во Македовида, Овеѕозар 

Вуѕшановжќ *  Шемшз во почежокот ва марш 1943 годива нздава изред» 

ба до Гхаввиоѕ ж-хаб ва HOB и ПШЅ за формирање аа ѕержторијажа 

во МакадоанЗа вет операттвни зове  »а чело со зо шгабови»24^  

Ѕоа тхрегсгавуваше голем поѕзгак sa органнзжра»© ширеае ва восжави» 

ежо во Македовида*

Од ноѕорвскиФе васѕатѕ шѕо ноѕоа уследијз, можеме да нз- 

влечеме заклучок декз сизгуациЗаѕа во МакедовиЗа кои крајог ша 

1942 годива и кочеѕокош ва 1943 годжва бешв поволна за насамошко 

рззгорувзње ва Раволудк;1аѕа во МакедовиЗа.
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Кузман Јоеифоеки во Западна Македови^а со задачз

«рефрла&е вз ДК ш Главанот шѕаб еа оваа ѕеришори;)§

Еако шѕо везѕе догоре кажавме, тш крајоѕ еа 1942. годвва, 

оту&т^вте во Македонида беже ѕаква што ce валагаше восѕааички*« 

те акцив да ce прееесаѕ на делож од западва Македонида под икала- 

давска окупацида, зашѕо ѕамусиѕуациЗаѕа беше шшоволна к иѕалд« 

Завекиоѕ окудатор ве беже ѕѕка зацвреѕен* За ѕоволносде сиауа- 

цидаѕз зборуваз и извешѕаше ва Кузмзн Јосифоски, коЈ поради прес~ 

жодоѕ наовза xepasopstfa 33 дазваваше ешгуацждаѕа, ‘Jog иако сѕѕва 

член ва Бироѕо вз ПривремевиоЕ иокраински комиѕеа? ва КПЈ за Маке- 

дошгја жтшушш̂ екреѕарскага должвосѕ во Окружниоѕ «омкѕеѕ

за Запздна Македонида со седиште во Ѕежово* sog ше пресѕаиа да ce 

ивѕересвра за оваа ѕериѕорида, ѕшсу soj и вонаѕаму помагаше во 

рабоѕаша вѕ парѕкскиѕе оргавизадии и Окружшоѕ комтаеѕ со улаѕсѕва 

ш дирекѕиви. Еевовжѕе извешѕаи зборуваа дека во овод дел ва Наке~ 

довида шша добри услови за дедствување и дева парѕизанскиѕв одре- 

ди ive имааг многу поголема перспекѕива. Согледувадки ;}а оваа 

оиѕуадаја, ва сосѕанокоѕ ва Привремеииоѕ аокраиаски одр-

жвш 11 шш 12 декември 1942 годива донесеви ce повеќе одлуки кои 

според сезќавањеѕо на Сѕрахѕл Гигов ce следвишеѕ 

° -  Привремеаио® токраввокк ѕомвѕеѕ и Глѕвниоѕ шаб ва НОПО ва Ма- 

кедовиЗ3 дз °© врефрли во Шеѕово;

-  Оиѕе парѕкзавски одреди и груви, колку шео е возмокно, вобрзо 

да ce префрлаѕ ва жериѕоридзѕа ва Завадѕа МакедовиЗа;

»  Заради одржување шв вректае, како за водгоѕвување ва префрлу- 

ваваѕа вѕ ÏIK и на векок од ѕридружетѕе служби, добршзо;је Редо-

џ/9



савл&евшс ш Борко Ѕемелкоски гребате да оотаезз? во Ошжде* $ука 

ѕребзше да осѕаве жедна грука од луѓе блиски на ПК, ков и шва- 

т&му ée одрѕуѕаа® вроки со градокдаве оргавизации, како

a со ПК во завадвз МзкедовжЈЈа«

(Понаѕаму Сжразшх Гигов ce ееќзваѕ-мое)

"Пвгеу и јас гребаже жго поскоро дз премивеме во Ззпаднз Мвѕедота- 

За a дa ги преземеме иотребниѕе оргзтазациовѕ агеркг за ирифаќа&е 

ва Покрзкнскиог кожжтт и ка Воениот шѕаб, како нивниаепридрук- 

еи служби: дезшикажа, саниѕезеот и другиге.'0̂

Освен rope епсмензѕеиоге задачи Кузман Јосифоски и Огразшл 

Гигов добија и друга многу важва задачѕ шѕо требзше да ce изврши 

пред д8 ce ѕрефрла® во западна &акедовида взЗвксокошо парѕшкс 

ш воево $ело, a која, според сеќавзњезго ва Ограхил Fares, билз;

”По вашежо одеже т&шуџ upmвк беже да нрегледаме кке оргави-

ѕадии и да видиме што ѕреба за пова^аму да ce ваправи со нжв, да 

ce формираѕд органазацни а*аму каде шго не посзч>;)32»и вѕоро да гк 

нрифатиме сате илегалци кош ce. нѕоѓазѕ таму, Загекнзвме ѕаму, 

колку ce сеќавам, 7-8 Мружевчани, вексш беа во Госзшвар, a «екок 

»  во други меожа.*25̂

На оваа зздача Кузман Јоснфоски ш Ограхил Гш*ов еамо~ 

прегорно ќе рабоѕаѕ во почетоког ва 1943 година, во јавуари ш 

февруари, Во оваа обиколкз ж ревжзи;ја ва паржиекиге оргашшации 

од зададна жакедониза, тие со усвех ќе ги обновззе партиските ор- 

ганизѕции онаму каде гже замреле ж ќе формираад нови каде дотогаш 

ве вооѕоеле, При оваа шѕвна обвколка заслужува да ce сдамае шш~ 

ваѕа шееѕа на Дебарскага парѕиека оргавиззцида во почегокоѕ на 

февруари 1943 годжна, во кои редови во ова време ce водаж оѕворе- 

«к борби кои ce ировлекуваат од 1941 годива околу пражањего кон

-  1 1 5  -
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која ПарѕвЗа ѕреба да придадве Дебарсвата sap less  организација, 

кон ШЈ или кон ША*̂ О̂тквко ga проучидз положбажа во ѕаа Орга~ 

низаци^а к За пополвијЈѕ со иови члевови» Кузмаѕ Јоеифоски и öspa- 

зшл Гигов извржувааж реорганвзација на месвазгз Иврхиска оргавг- 

зациЗа, формираат шв Мееѕев комиѕеже во еосгав: Џафер Кодра, како 

секреѕар, a члевовиѕ Живко Хопалоокв» Јаче Шаѕжуроски, Азми Муча, 

Шеш Крлну a Јатвр Алшш»^5^

Покрај другшсе многубројѕи зздачи во западна Мѕкедова- 

ја» Кузмаи Јосифоски ш Ожрахил Гнгов ѕмаа задача a да извршѕш под~ 

гоговки и формираве sa парѕизакоки одреди, да го исшагазаз? теревог 

и да предложаѕ локадидз за база ва Шжрашскиоз: комиѕеѕ ш Главви*»

И овод па® прк пресжодоѕ во зададиа Маведонија, Кузмав 

Јооифоски вложува нзпори (како и во марѕ 1942 годива) да ce фор- 

мжра парѕизански одред sa оваа ѕервѕорнЗа* Зѕ реализврање ва оваа 

задача ш 21 Завуари 1943 годиѕа одржан е состанок ва Окружниог 

т ж т в т  за делог sa МакедониЗз под итзлидзвека окупадидз, во дри~ 

суство ѕа Кузман Јосифоскв. На сос^аноког довесено е ревшше де~

К8 членоввше ва Комигеѕог ѕреба да замикаш на ѕереѕ по организа- 

циите и заедно да извршзѕ непосредни подгоговки за формирзае на 

паргизански одреди» Во прваха ноловива sa февруари ce донееува 

решевие да ce пристатш коѕ организираве ва дарѕизански одреди, 

ш 20a едеѕ во ?Еетово, a друд во Мавровско.Ѕбо',г

Kaso резултаѕ на взкваѕа де^ѕосш ва Окруѕшиозг комигеѕ, 

како ш нз ЛИЧН020 залагање sa Кузмаѕ Јосифоски, во шшеѕоког sa 

март 1943 година, во времеѕо од 1-5 марш* доаѓа до формираже ва 

Ше20всѕио2 ѕаржизаѕски одредѕ во воче^оког само од ? ддшк, з по» 

доцва к довеќе, во месвосѕа Црвев Камев ва Шара« Одредоѕ бил мво-

./*
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f j  елабо вооружвн, еамо со еднз жушка и два шѕагола. Овој одред 

добива дирекѕива, веднаш ао своего формираае» да оди ва Попова 

Шапка, каде било предвидено да ce соедави со делови од кввровско- 

Госѕиварекиот вартизански одред* Мвѓуѕоа, ова ззмисла ве ce оства«* 

рува. На 6 април 1948 годива одредог е оЕКршѕ и вападваг од оку- 

пѕгороз? и биде^ки е многу слабо вооружзв ве е во coeiogđa да да~ 

де шсилен оетор ш бидувз разбиев, Поголем дел од одредот е заро- 

бев, a помал дел ее разбегвува.

Како резулжаг вз оваа деЗвосз*, во почеѕокоѕ ва 1943 

годива ce формира Мавровско-Гоожвварокиоѕ паршизавски одред -  

ва 14 марѕ 1948 годива -  во неттсредна близнва ва селоѕо Никифо- 

рово (Госгиварско) во чкд сосѕав во врв ред влегувааѕ членови 

вз Шш ошмшатшвершод Госшивар ш Мавровсво, како и нзвесев брод

од паратзанекиоз; одред »Dtey Гули1*, код при ѕрајоѕ ва 1942 година
og»\

ce префрдеѕн во западва Македовида« '

Во ова време* во вочегокоѕ ма 1943 година* Окруѕаиот 

комЕѕеж за запзднв Македовија го сочивуззагѕ Шодор Ципооки-Мер- 

з?ан, сакреѕар, з членови:Шомо Софрониески» Ат?е Гивоски и Ванчо 

Вурзвски.258  ̂ За да можѕѕ подесно да ги иавршазг аосгавевиѕее за~ 

дачи од Докраиискиот коншгеш» зз кои беа ислраѕеви во занадна 

Македошзсјз, Кузман Јосифоски н Оѕрахид Гигов го распределувзат 

жереаош аа Окружвиот кошѕѕех sa две области, жзвршувадки, при~ 

хов и реорганизација ва Окружвиот комиѕет во средивата ш месец 

февруари 1943 годтаа* При ѕоа беа формираѕи двз секрегаридата, 

хгрваог за feioBOj Гостжвар ш Маврово, со кој раководѕ Кузман 

Јосифоски, во сосѕавѕ Ѕодор Цшгаски, Дркео Псгаовиќ Шомо Софро- 

»ѕевскиѕ a вгоркот за Ешево, Сѕруга и Дебар. Оо овод Секре^зри- 

даѕ раководи Сшрахил Гигов, a во иеговиснс сосзав ce ваоѓаат : Днмо
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Гавроски и Ваичо Бурзескн, По формирањето sa еекре^аридаѕиге, 

члеѕоввте ce испратеви ва терен да дружаѕ дирекгвѕ исшсш ва 

месниге оргавизахрш ва КШГ * ̂ 59 ̂

Бакваша реоугавнзвдаја ва Окруквиоѕ конвдеѕ во заиад*» 

Н8 какедовиза шкоделевоо$а ва должвосѕете меѓу Куѕмзв Јосифоски 

и Сѕрахил Гигов к членовише ва Оѕѕрузшиоѕ вомиѕеѕ ќе осѕаве до 

формирањеѕо ва Цевтрзлев комшгег ва КомувисЕнчкзжа верѕидѕ 

Македовија шноваѕа реоргавизацвзз » одвосво до форшрааеѕо на 

Обласшот комитет ва ШШ за оваа шершсорида во месец марѕ 194Ѕ 

годвва.



д. ЕУЗМАН ЈОСИФОСКИ ЧЛШ HA ЦК HA КПМ И III



1* Присуеѕво sa орвиоѕ оосѕаѕок sa ЦЕ иа ШМ

во 2етово

Во ѕонатажшѕоФО рззгоруван>е на восѕаниеѕо во МакедоааЗз

во 1943 годиѕѕ од веврооешшшо значеве беше иот&тв ш>~

ттчиото швоеноѕо рзководезгво во МакедовиЗ® цу дзде ЦЕ

ва ЕПЗ ïï лругѕрот Фѕѕе* искраќа^кн г ов о  Мѕкедони;|а делегаѕдо

на ЦК КПЈ в Вржоввкот аѕаб sa HOB ш -  Свеѕозар Вукмзно-

Bmt -  Ѕешш. $0| во вторѕѕа ѕодовѕгеа sa февруарн 1943 годика

арисшигаа во Македотаза ш го оглед sa парѕиоко-полшетчкиѕге

овлзеаувааа вдео ги имаше вако делегзж на ЦК ШЈ Врховкко$

шезб одигра зѕѕча^ѕа улога во ттш развиѕок sa воеѕзкх-

е®о во Маведодаѕја**^^ Kora нриегигѕа so Мзкедовкда, саоред се~

ќ в в в њ т в  ѕз Озгрззгал Гигов, дозѓа околу 95-96 #евруарк 1943 го- 
9611дина. - * $ешо захекѕуѕа е̂шка оедувцвјв« која шѕо отшиува 

и во евоаже иемоари: *Нар*ѕекнѕе оргаѕизадога во мвогу несха беа 

раегуреѕк* Ваководѕиже ѕздрови бее зшгшеѕш шш пш тш ш  во дар- 

гизѕни ш  поаѕсени ѕ стрелави шт ce нѕоѓаа so загворше ло-

гориѕе* Шѕл беше броЗож нз оние ѕжо беа нз слободз... Од позна- 

ѕиге sa сдободз беа еамо Кузмзк Јоскфоскк ш О^рахкл Гкгов* fee  

беа sa ѕервсорвјаѕе кодѕ беше ѕод лаалојавсаа окукадаЗа (Кичезо, 

Дебар» Ѕетово) тгорада исЈШзгуваве »а мокѕоосаѕе за организирање 

sa парѕизанскк одрадШ#26^

Кадровсваѕа шгЕуадаЈа во Покракѕскоѕо пзрѕисво раководсѕево 

беше sa ѕочегоков sa 1943 годша» во месец февруари-мар®, ш?огу 

неповодпа« foras беа убиени Мирче А ц т  ш Оѕрзѕс Шшџур, a порано 

Орце Николов, Борѕа Шѕлески и маоа друг« setassets рзководиѕеди



на наието двш ж т е ш чжттшна Bepfggevs* случадоѕ со 

ѕарѕѕшашжше одредв беше шогу ѕе*о*.263  ̂ Ѕеѓуѕоа* ѕакѕда® 

ѕешка ешуааада не го шволеба Свеѕозарз Ву^мановик-Шеша во 

тошоши$ш®т&т на дарекѕѕваѕѕ sreo ѕ©3 g a доби од ЦК на КПЈ н 

другероѕ Staro пред кргоувеѕего од Воеодесв Пезровац во иоември 

1942 годша за да so Јѓекедонида26^  форадр® Ко«уавсадамса парѕн- 

да ва Македоиида в ѕедзш арв Ц е т у ш т  тмштетш fog ведваш 

присѕ?игнува& es е во КакедодоЗе аапочвува да go ароучувз ѕодокба» 

sa оо варѕиекнѕе оргѕешзцѕи во Македотадз и дош давеќе еосѕа- 

еоци оо шџтогтт атшвво Окопде* Добивадкв едиз делосва слк- 

кз за додожбзѕ© ва Парѕиекаѕа оргбнвзацвја во Македонѕда т  

ѕоорувеваѕа борба* a ео цех за уѕѕе да ce реагорв восѕа-

ннеѕо so Македовкда ѕ да ce зададе удар ва големо-ердскбѕа ш 

годемо-бугарскзѕа прспагаада, Оѕеѕозар Вукмановтс дрнесува од- 

лука за форшѕра&е ва Комушоѕткаѕз парѕкда ва Македонкда 

взбор еа Цеиѕралеи комиѕеѕ. fates » ѕри «рв$оѕ т  февруари 1948 

годвна* е формкрава Коадуааеѕшка ааретде ш МаведодаЗз т 8ејзи~ 

шоѕ ивр Цезѕралев кошѕеѕ» so еосѕав* Јшзар Ко литевски* секре— 

sap (so ѕоа ѕреме в© ѕаеѕор во Бугѕридѕ), Кузмав Јо-

сифоскк, QMS«» Узуеоски, Оѕрззешг Гѕгов, Шра Нзцева и Base Дв- 

дреев. Прваѕа седѕица ва Ценѕршпто* вошѕез? ое одаа во Ѕеѕово 

sa 19 марѕ 1943 гедвшо#®®®  ̂ Во момеѕѕоѕ кога е оддучено so Оков~ 

ge se формирзве sa КЕ№ н Цввѕраден «omises 88 Кузшв Јооѕ- 

фоокѕ и Сзграашд Гигов ве с© нзоѓала so СкокЗе* Фве ce ваоѓале 

na ѕериѕоркдаѕа »@ западеѕ Мѕкедоѕида» кода ѕогза било под иѕа- 

лидакска оѕукацидз, а со задача да ги реалшзѕрааѕ одлукиѕе на 

Привремевиоѕ штџашшакшкомиѕеѕ довесееѕ sa соеѕанокоѕ од 1 1  

шт 12  декемврѕ 1942 годшт. la  sog ѕерев ga добаде весѕа за

-  I  g o  ' -



формира&еѕѕо из кпм и те|зишоѕ лрв Цештџ&лт тшшѕт* Озкако 

ce ттџштвсо етуацкЗеѕа во МакедошЗа, дозѓе до закдучок

декз е венрзвна одлукаѕа поранежѕа од Шжраинсквог ш о тте т  да 

шолштткото швоедато раѕоводегао ce ѕрдоеедо во зшадна Маке- 

дшзид a a решаѕа жрвЕОЅ еоеѕашк т  ЦК us ШШ да ce одрда sa ѕаа 

ѕерштраЗа* во $е«ев©* За реализирак>е вѕ ©ва решеше во Шезгово, 

Сѕеѕоаер Вукменоваќ -  fens© го задоджуѕа ш  ЦК на ЖШ

Цвеѕко Узушзшш ео задачз да дојде ва vapetwz од зѕвадна Маке- 

дошје да ги обзвесѕк Еузмаѕа Јосифоски к Сѕразшла Гкгов дека 

ее чденовѕ ва Централѕиог жома*еѕ на воѕо формвранеха Комуѕас« 

^ к ѕ  sapssja ва МаѕадотеЗа ж ттт де^даѕ во îstobo т  ѕр- 

висѕ еосжанок «a Ц«шграмжог кошигш*^6^  ДоаѓаЗки во feto»©#

Цвезгкс Узуиоскж сѕзѕува т  кеѕѕак* со еекре^аро-е «© Оѕрзш ш  

соигоег за западѕа Шакедоаиза 1’одор Цепоске ** Жердаѕ и ареѕу 

вего иснраќа курар да го дошз© Еузмзна Јосафоскѕ Скражила 

Гигов во fesoBö. 1 © osa време Spanes Јосифоеки ое ш&оѓат so 

Гисздавар од каде до$д@ во Ѕеѕово, додека Схразсив Гкгов ce аао~ 

rame во Схррга^^одноево дваЗцаха ce взоѓаа в@ своизе ѕереш 
охѕако Езвржѕја ведежба ш&®@p®topE;}asa sa Осдаквѕоѕ комигег,

Во г£егово sa 19 мар® 1943 годииа, односѕо шошшт ден кога доЗ~ 

де Gsezoaap ВуккзнозЕќ -  fesa© во fetes© одаа ooetatiotot 

sa Ip  на Ш&. * 0вод «рв «едерѕсѕѕ т  ЦК »ѕ  ШЅ ©

одашв во fetoso во куќа^а sa секе$е«вого «Fosasossoi* Оеѕа дод» 

жѕоеѕ оѕолу оргавваациза^а ѕ обезбедувааеѕо sa ово^ соотаѕов 

жадва вра догшажоѕ секреѕар sa Окружшоѕ «оаок*.ех sa западна 

Македсеидѕ Фодор Дтаоски -  lppasf g69^ o ja  шѕо дожшосѕ ѕоз 

н ѕогу уовешао За азвршал* На овоЈ ирксусѕвувале ј Ове-

жоѕар Вршановиќ »  5!емпо, Еуѕмаѕ Јоеифоскѕ, Оградил Регов е 
Двеѕко Узуиоски.^0  ̂ îlpm иовѕорнаѕа средба помеѓу Саешозар
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Вукмшошж -  ïeisio м Жутаа Јосшфост ce шлеле

1940 годшш во Sprites »  мое С.Н. ),  Свеѕдоар Букизновнќ *  Sen

se so своиѕе мемоари sa јшко® на Кузман Јосвфоскн -  Цижу гѕ 

шв шт шштштеледвѕѕе зборевѕ* (Кузмзн »  мое О.Н*)

2огш Mg извледзше мирен в ковлечеѕ» али зѕ гоа сфзбшген н да- 

сѕоЗааеѕ, бев снгуреѕ дека онз дас го зборувз мора да биде к 

оеѕвзрево* ^

По уѕодвиоѕ збор на Овезозар Вукнаѕовиќ -  Шешо* коЗ 

да обрззложи CBogata задачз и ѕоракзѕа sa друрзро® faso sa фор- 

тџтт sa КоиукисФичкаѕа пѕрѕида sa ШекедовиЗа, sa организвцво- 

ѕаѕа ѕ псдиеичкаша шзложбз во Македошза» sto бтдѕ усвоева каѕо 

вѕора гочка, зборувзл Кузмзѕ Јосифоски -  Easy, со изѕеего дсгаол- 

ѕувава sa Сѕрзхид Гигов a Цвеѕво Уѕуѕоекн,»^'^ На овод исѕорѕс- 

ки С0С2ЅЅ0К донесеви ce повеќе ѕакдучгоцв од големо значе&е за 

вздѕмсшнаеѕ развиѕок иа восѕдетко во Македови;)а, зашжо со фср- 

шрањеѕо sa ШШ ce otsops едно sobo gor ла be е т  sapoдно-осдобо- 

двѕедоезѕа борба т е о цѕгЗз л ѕсчжчтта џвтжут^в во Македсшја. 

Беае 208 азраѕ sa ѕрвѕшвднга п от ш т  sa КШГ ш другароѕ farso 

so ма«едовсѕо2о ѕадаоѕално арашо&е* Но заѕроувааезо sa дрвво® 

C0C2SB0S sa ЦК ка ШШ во 5'ежово, ce доѕесе одлукз сдае чл©ho

bs еа Цеѕ2рздѕио2 тшшшег д@ вашшват sa хереѕ в да рабоѕаѕ ав 

ооѕдорувшм| «а ззклучоцад?© доѕесеѕи sa сосѕаѕокоѕ* Шдрај дру- 

гите одлукн, на овод сосѕаеоѕ беае доѕесевз и оддукзгга lp  ѕз 

ШМ ш Гмашmmѕ.2зб да ce додираа2 sa cepesos ш ѓу Кнчево* Де-

бар s Cfpyra, односво ш20 шдадеву од глзввше сообреќаЗтгци*

Sa да можѕ2 да ce сцроведа® овие одлуки sa ДК на KOS беше по- 

2ребѕо да ce одреди тштесен жокзжгљет sa базаѕа е да ce органш- 

зараеѕ цгеЗаеееео функционирзте* Sa одредуваве на поѕесен лока-

* /  •



1 2 3

жтеш\ т  бааата т  крвиоѕ состанок на 1Џ  т  ШТ бее задотет* 

':Џ0 Ш0& Џтшфв&ш, пѓџ&жшжГироѕ и Цвегко

овѕа задаѕа уеиежно За извршуваазс* le  va ошже ѕодроѕоѕки 

«о »  tsp@3o$ ва марѕ 1943 годинѕ ѕзвршеѕа е в реоргашшзцѕја sa 

Гдавнао® ж$аб »a ВШО наМакедовжза, icog врерасѕа во Глшвев 

доаб 03 ШВ и 1ГОМ. За комавдзвд? ѕз отоЗ Шгзб беше шодавш 1£к- 

хајло Атетожошџa аз ѕодѕздает комвеар Цвешко Узувоеки* Сѕо~

ред се-ќавзњаѕа »з  Огрззшл Гигов» ко$ бжл ззменик ш даѕтеѕ ко- 

месзр, Куѕмак Јосифоски бил ѕосѕ-звен зз ѕзчалѕш т  Главнаоѕ 

жѕзб на HOB и Ш sa Ma к е до еи з a * Изборот ѕаКузман Јоонфо*

скк ѕз адев sa првиоа Центрздеѕ кспшѕ еш нз ЕГШ a Гдавниоа1 шѕаб 

»а HOB ш ШМ нреѕставуваше ушѕе едко нриѕеавае еа овој голем 

реводуцшшер» ко$ што н оваз доЈЖшег, како и норавеѕдаа Ој ќе 

За пршш ѕадодговорно ш шаѕѕз додшшоз? и â© согори — умре Ka

so Народен херо0.

2 . Јчаттво фордорѕ&ето sa баззка во Лонушѕкк

ш твдотнѕоз? 2ЅЅШЅШ Ш ШС на ВШ

Два дева по аа®р®ување$© sa «рвноѕ сосдввок sa ЦЕ sa 

ШШ во Шеѕово, sa 22 ш&џш 1943 годиѕа џрѕ$џааџ Цеѕ-
2рал1Ш02 комшгеѕ sa ЈШЅѕ Кузмзн Јоеѕфоскк» Огразшд Гигов ш 

Двеѕко Узушокш ѕргзуѕааѕ за т©pesos ѕомеѓуѕ Еиѕово, Дебар ш 

Сгруга sa да ga одредаѕ докацидзз:© на Цеш? ралнаоз1 кошдоѕ и на 

ГлаввисиЕ шѕзб. Оо вив де село Извор паѕува v делегаѕоѕ sa ЦК 

sa КШГ Овежозар Вукмзноѕиќ» од каде ширш sa $роз-

даѕа оо звгобус вахуѕаав до Кичево, кзде преонивааѕг кај Борѕс



»  1 2 4  —

Ажшооошг — Kap»*©# © еледшаог ден мзуѕртаа со него зашжувазѕ 

во еело Клевоец. Во куќѕз?а ва Злазе Тренеекж »  Вешѓед iioïfeBs- 

ѕ$# a следвиот дев в зор«# ва 24 » f t  1943 годега» cute net 

душ еѕигиуваеж на шшвината <1©аушmsšV”' ^

Ш т т  аодолго испишува&е »а домпгеаѕа Ловдшсмк» у о -  

в е ѕ м ѕ  да вѕЗда® вззееогодво мееѕо ©a доцордое s a  базаѕа* Сцоред 

сеќававаѕа вз Цвеѕко Узуѕоски за scpatso време во б©sa

sa  ш в в у в а . Доаѓааа bobe дуѓе» c e  оргазаѕжра снабдување ѕѕ  б ѕ -  

за ѕа  со ѕр€#рамбешѕ жродукѕж, со  oppatje* со разѕоввден ѕезш ш - 

«и и друг » г е р н З а д , «ако sa  ѕримерѕ со xajm tga  н со  мажшѕ sa
g^g\

пиауваае» рѕдио а т р т ш 9 re n ite ta e p , мзшрнци н д р уго . / Поѕоа 

c e  т а т с т т а т  врскж со иѕрѕискиѕе оргзаиѕациа т&рзвзавдж ѕ- 

t e  одреди, s a  дура» според ееќввашаѕа цвеѕко Узуеоски, бшш 

оргаш ѕзарава и воеп осѕавеѕа  врока ео öfsosä© » to© ареку ѕе ѕѕр и  

l e t o  t a t a  била оргадопгарааа извеетитеЈгоа слуѕбв a  

во сш сеавеви  вреѕш со Обласвиѕе тшштшж ш asepatm um sa s o s a . 

B asasз во Доиушет« sa  tepatso s p e m  оѕавада a a o ta a e a a  «енвар a 

е е д ш ѕе  sa Q astp aaaaot кошкѕаѕ s a  ШШ a  Гхаааедс ш*аб «a HOB 

a HöM* од каде о в  шедае ва^ѕисок« аар*иоки a  в о е ш  te a a  petto- 

водеѕ оо ѕооѕзш ѕезо во МакедоѕиЈјз. Ж т о  p esyæ ta t sa  засш ш на—- 

t a  дејѕосз? sa  овие «а^ ѕааааѕ ѕартиски в о е т  жела, доздоа н 

дрвтае p a sy a ca ts«  s o s  ѕ ѕ  s p a ts o  време б ш  Еосетгиаѕж . Satoô  

c e  вѕлагалз таѕр еба да c e  одржв ooatasotc sa  i p  ШШ з ѕ  да ce  с у -  

ш р а а ѕ  р еѕул ѕa ro se  a t e  биле s o e ts r e e tfe  во раааж аецвјв** sa  за~ 

дачѕѕе s t o  беа ѕ о е ѕ з s e e s  sa  нрвѕо* аооѕааок s a  l p  KHI b© f ©to

s s .  Kos s p a r s t  sa  апрѕш 1943  годата« од s© te p e s o s  usa ЅЅакедо- 

ѕиЗа, so  ô a s a ta  ma Жтуваше« ce  собрза œ p t » t æ * e

восвиѕе раководж ѕеш  од ѕрѕиоѕ сос^авок во ïe tô B o  н p a te  векои

•/.
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раѕоводѕѕела од иоѕо формирѕкиѕе оѕераФивѕи зонѕ. На 4 и Ѕ маЈ 

1943 годввз, во беѕаѕа »а Мосуѕш« ce одеа  »ѕориоѕ сосѕанок 

т  Ш  ШШ, Од шчушшшт тттвтк @д сосѕавовох (коз »so е за 

жад засега и еднпоѕвев зачувзв ueaejflga* т  еоеѕаиодае Ш  

sa ШМ во soâease) ce гдеда дека вриеугвв т  ово$ еост&ит би-

леѕКузвав Јосифоскн 

Озеѕозар Вукмановиќ

Дозчанов -  B.

•  Кшу* Оѕраашд Гвгов, Цвеѕко Узуноскн 8 

-  Ѕегшс. Kor s ce рзсдрзѕздо so esopats .ѕоч-

88 С0СЖ88080Ѕ »рЅСуОЅВЈЅаД Ш fi*©ö0B
090), ЌМ/ Од вдарвех дал «a заѕѕсшшот ce гле-

да декѕ ce конвзгагвравк векои вевраѕвлвосѕѕ окожу сироведувѕ- 

ве во цракгдоа вз оддукзѕа es ѕретоѕ еосѕавов 8а Ep та 1ШМ за 

вачввох 8© фортѕрање ва вардоазнскв одреди. foa ce однесуве 

т ѕредареиевоао вефрда&е еѕ $ервв ва Ѕеѕавекио* вардезввеаж 

одред »  $оа само оо две ѕуакв» шшо бапа главвз дршшш вс$и- 

о$ д® ваохрадз« lo to  хвка предврема е шѕфрдев нз зареѕ Ма- 

вровс|шо$ одред.2^9  ̂ Во врсеа ео ова ѕрашаве аа еосшзеоеоѕ е 

рзавиава оехра дескускЗа ш ш&ѓу ѕрвараѕпга чеѕарѕ врвни раео- 

'ѕедаѕбМ* формираа» ce повеќе отт одвос es вачиваѕ ш 

#0|»шрзѕе sa ѕархиззнеки одредн. Овеѕозар Вукмаиовж! -  fern»

то ззсѕапувал етвтт декз ве ѕреб© дѕ ce исфрдуваа® ѕарѕтааи- 

е«к одред* ©д so *уа штsees дрш» $уеу ѕребз да ce еоберззг 

ѕрвааеѕ ијш чааѕркееах даш sa tora® да ce иефрдш шршшзанскк 

одред.^60  ̂ Оваа ерет«а* »огхавва» ое одвесувала ва иредвреме- 

sraæo 8 дошо оргзвизврзвоѕо вефрле&е ЗЈеховскиох пзрхизавск« 

одред, со тш $акѕѕпроѕус$и повеќе да ве о@ повѕорувааѕ*

По *ра*а*а $оч«a од дваавааѕ ред ce двекударадо за 

сиѕуадаЗаѕа во Нрескѕ, коЗа е одеиеѕа каш ѕоволна, т деоа
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ѕаму дејогѕувах еден ttapsseaecmt одред во Завдѕа од околу 

40 борхр (Одредог 9&ше Груев" ** мое 0*Ѕ«)* Be сооѕавовоѕ ш  

е посЕавеаа зѕдача ва Кузмзв Јосифоскн' *  Smty к Цвеѕко Узуио- 

ски *  Ибршг» ведѕаш да еѕѕаѕувааѕ зѕ Дреспа и да ce шшрзаѕ 

ео sog одред* Прк ѕоа Цвеѕѕо Узуношш со ѕеловшшѕа од одре- 

Д02 бѕл зедажжеѕ да органкзира база зѕ штаб ша ЦК вз

КШ* a Еузмеѕ Јосифоски со деугѕѕа иоловша од одредоѕ да пре- 

мине на херевох на Вхореха оверахѕвва aoua со зз д® нзѕршн 

форшгра&е ва Вѕораѕа оиераѕвваѕ зоиа ш. Вхорвех обласѕеѕ «o is liži*

Одржуѕа&ехо ка овод stop еосѕаеок »а !$К нз Ш® во 

Ö03823 ва Д©ѕу»шш ша големо асѕориеко шзчење, задѕо ва aero 

т само evo е шзврѕеш зкализз sa воеао-полаапшкага скѕуадада 

ва херавах ѕ® Нрвиоѕ овмохев «orane«» одвеево на Прваѕа оне- 

раетвѕа вашџѕуку доѕесеѕгк ce ш низа оддукш, како sa нрзшер % 

Одлукаѕз es форршрзве sa новк ѕарѕизаѕсѕв одреди, ко^а osas*» 

so &зш|а©ѕе во разгорува&еѕо sa ѕоохаввехо зо МакедоѕѕЗ© во хе- 

802 sa 194Ѕ годнна* He овод сосѕаѕок Кузѕгаѕ Јосифоски -  Шѕу 

добѕ вовз и одгоѕорва зздѕѕа ï да го форквре Вѕораоѕ облесѕе« 

ѕошета* ѕ Вѕорзѕа еверахшиге зова» sto нреѕсѕавува умѕе едно н 

арѕзвание sa неговнѕе pesoлуционерш сѕособиосѕи* Ведиеш so 

заѕршувеаето sa еосѕавокоѕ sa ЦК s© KBK so Лоиушнак, Кузнаѕ 

Јоовфеоеѕ ѕргнува за Нреспз во изврѕувзње sa доверевзѕа задача.



Шт Пиееуоа тШвеопааско *  Бвжадсгкибѕ Ш

ш&уоттте ш  шоотантто so oso.i geg вз 

Шкшогтјш

Kore врж»*вгva B© Нресѕз 88 п&т за Вѕсораѕа сшератнаш 

goes и Зоерзоѕ облаефеи комшгет, Кузмав Јосифооет ведеаѕ ее 

ѕѕфзга да 3® езроодд® дѕрекѕшѕгз в® Овеѕозер Вукмавовиќ *• 

Фешо, ззЈЕвдев® ад шоч&*ѕот% вѕ ш р ѕ 1943 годвва* sa форшѕр©** 

ѕе 88 пзртиѕаноки одреди ва ^еригоријаѕѕ од Bœopssa онераѕав- 

89 80.88* Делоѕ ОД ЈК89«8888В88 Ш20 08 ОДШСуВв 88 ВВОЈвДО ÖH6-

рагшвва зон®* кода *ј* 6® да го ®афа$н ѕереиоѕ од жгавЗаѕа Де- 

бар «* Ѕшеѕо -  Брод ■«* Богоиил® швашадт од желеѕштаѕа Бо~ 

гошша •  Нралеп -  Бѕзода» H© ЈОввбох нз ®ваа зова да гауce по- 

сшавв за зздачѕ дз ведееш иршсттш  формвра» ва ѕарзшзански 

одреди во својоѕ реок* B© ѕрѕо времеформѕрзве на жрѕ одреди,

8 *оа до бри одредѕѕ орѕаог %т cpocfopos оевероѕааадно* заа&дао 

и зугозѕиадео од Вшгода* Вѕориоѕ sa ироеѕороѕе Ѕридаѕ *  Богоми-  

да -  Кружево и %-џешт тѕросѕароѕ §шрр*© -» Реееѕ и Ожрнд*

Акциш?е што Куаша« Јосифоокж гк ѕрезема за шнолдување 

88 0В88 Д8Р88С888 Об$888888 С8 80 ДВ8 Д08УМ©Ш8:# ШСО СаШОЗ! 

ѕо5 1*к шѕиува, и m at пШтшт®од 1 јушх 1943 годеша и иѕвш« 

ѕ®3®$ од 19 Зуни 1943 год«ва®®А^в дѕаѕа доѕсрмедаш ѕепрѕгешг 

до ЦЕ вз ШШ* Од овие докумешса ce гледа дека sors КузшаЈо-  

шфоош доаѓа es Фершоријшш од Вѕорзга зона, sa»

ИЗГ увге ш  ce дадооѕо формираш шѕу Вагорио« Облзеѕен ѕсоаджез?* 

в**ЗГ Baopat® оѕеразшшѕ зеша» a ео саш$о аоa a se фуѕѕдиони*- 

рѕѕѕ som ^ѕѕѕж* faioæe|8E imjmo-pm даѕе од ѕрвиге деѕовн од

. л



од доага&еѕо во Преспа ва средува&еѕо ш& sa ово^ ѕе-

рев, Кузкав Јосѕфоокѕ не б*ш во сосѕојба дз ѕрасуеѕвува на со- 

Фѕввсиѕод sa 'ЦЕ ва ШШ* ш*о бид заѕажав sa дрви Дунн 1945 годаша. 

Soe ce гледѕ од неговоѕо шсмо нсѕраѕеш до ЈЏ ва КЕШ од првн

-  128 -

$у»Ш 1948 годдаа* шо кое дашуваѕ ХфС шжзсно прадѕ ѕаседа-

шшш9 šor a з et BSîaaïa ѕаѕрола можам да ce враѕам. Ако ѕѕк евр~ 

шуваѕе sa заказаниоѕ ерок први зушѕ* scrag sa асѕasa паѕрола 

вепраѕеѕе ви заклучоцаѕе ѕ дирекѕивиѕе. у Кузман Јоеифоска, 

ѕ покрзЗ голешгае ѕешкоѕии иа коа ваддувз, уодеа ва 1 âyaa

1948 годиѕа да г® форшра Преопаѕсво *  Охридокао? нарткзавски 

одред вДаме Грув»* ‘jr^êdc ѕ авеѕ од борда од Преооа« Охрид 8 Би» 

ѕолс&о* код брод 47 6©рш* Шзабог »ѕ  одредоѕ е сооѕаввв одѕ

Мтае Ѕраоски -  комавдафс н® одредоѕ, НдаЈа Схшроека-Навде » за~ 

мтшш шжт$аш# Ѕтшф Јосифоски **• rope# комееар ш одредоѕ 

8 Наум Шшштт ** ©шароѕ* ка«о замешѕ коиееар sa одредо!?6  ̂

Ввдшѕ 80 форшра&еѕо sa Пресиа»с1со-0зсрвдекиоѕ одред» уѕѕе нс~ 

ѕиош дев вечерде» 1 дуѕи 1945 година, Кузман Јосжфоски од Прес-

да ce арефрва ѕрвку МаадаЈшшѕо »  Бугарееаѕа граѕнца и одв во 

Виѕолско# каде sa 4 зунж 1945 годиѕа сѕаѕуѕа во «еоѕмиг со Б» 

ѕодсѕаѕа аарѕвека epramreawja со Берие кЕлдоски - 286}

коЗ 0ш ѕредвидев sa чден sa Вѕсриоѕ Обласѕев «ош ѕеѕ» Од sere 

Еузжан Јосифосхи доѕнзва дека жленовиѕс даго биле предвидени да 

шт&ш во Вѕорио® облзеѕеѕ «омаѕеѕ a Вѕораѕа овараѕиша зона

&жтѕ Благо^а Задесзси -  Мвае, Диме ВоЗ&тот -  Дизе, Вера Оров» 

жааед «  l̂esa шдругш* Ѕ?ше ce распрсшаѕж no s ©pesos од кон не~

кож se се ѕоврзаѕѕ шше ce ѕеае каде tipecsoäy»aa$, дека немаае 

©posa ce одредоѕ »Дѕме Груев5!9 easy ео тџшоште оргаѕизадш 

po ПресЕв, Paces# Крушево шОхрад a osa Вѕораоѕ облееѕев жош«



ses ш Bsopsïa операзгивна sous ѕрзкешшс ве 00 форшраетѓ8^  ш 

како «@ ш  т  Зутидовжфмнг» Вatmete сизгуација иред с@ ее дол« 

»  ira аровалата од м т т т ш џ ш  1043 годагаа* во која шору чле- 

HGBÄ «a  Is ffH ja fa  ce ушоеш од кекои иар*ввскн организации» ка*» 

ко иа цример В«ѕсдс«з$е е сиорс вааелво ушшѕена.288  ̂ Порзда 

вакваѕѕ еизгуациЈз за време на ®ѕ©| specfoj во Внѕолока, Кузмѕе 

Јосифоеѕш: т  е so coetojöa да го фордора рзкоѕодсевожо та Ве©~ 

рио* ОДдоѕоѕ ѕоѕшѕех и Вѕораѕа оиераѕввна аова* lerytoa, ОВ0 3 

ЕресѕоЈ го докорѕозуѕа за сзшарзие ва spots« и «ашмш, зз вовр- 

зувѕ&е us Оѕераѕѕѕваѕе sous со другкте оѕврегѕѕѕ* зовн. Иеѕо 

sans jQïi&s дѕ формнра ttassx 30 ѕрефрлуваве »® чдевови нѕ Гдав- 

root ш®аб Е зз другиее раководиѕели од Ctsonje ж од оаераѕивеи- 

te зош, како sa аример со Утж&рт Ажоотжтт, Димче БоЈавоски, 

Весшшша Шзшмвшв t Вшсше Подоени *» Цржшѕ други28^ ̂ во седи-

зажеѕ© на ЦК ва ШШ и на Тштвшт«sati т  бѕзаога «а Доѕупѕш. 

Носде деееѕин® деѕа шшшаѕш во Бшолско, Јоскфоокк зѕ

1 1  Јуда 1943 годива ce врзќа т  Пресда, во SpeosasQио-Одридски- 

т  одред ѕаде рабоѕ* »а веговоѕо зацврсжување ш ce среќава со 

БдагоЈа Шшееџш »  Шшт9 /«с| sito ѕае денови од Биѕоле&о ce

Блзгодз ?алескв, Крѕнаѕ Јосифосш Ja искорискЈвз за

фоџтџвш № Stope©ш Обласхев «оажвеФ « Bt-opat® оверѕш вѕа зо«
Ѕ01 \BS, каао и 3© одредуваа© ше беза 7 ва овѕз оѕорахжаѕа зовз 

ѕ  Обдѕоѕен BôMEtet# fe e  двaJpats врѕаг реорганизацжза е доиол-  

хгЈввње оа иорзеежѕио^ сосѕав ва членсшвозго s to  бкле Ередвидеѕи 

sa форшфвм es Btopsot Облѕсгев m um et* Ѕака од Еораиешниог 

прсдвиде« coctsB ottîsra Лззо Аци Поѕешш « Јорго, a извршено е 

додолнуваве со Шшт В т вт т от  « fa te  Оѕевзн Ад$шѕрмак-»8ер- 

возншз* ^Фака можеме д© втиѕучжѕв деѕа за време иа c so jo t



apeesog ua овоЗ ѕер ев* во оредавѕфа ш  '$уШ *1943 годан а, Ку8т 

маѕ Јооифосш  го формира Вѕорисѕ Обдасѕен комиѕеѕ* ®о со став ѕ 

Благода Ѕалескн, како оекреѕзр* ЅраЈче Груески, Ö se -

фаѕ & ш т ш џ ш т т ш 9 'Вштв Крегеекз* Utrnuo здравш е&ж, 1  

Цвеѕаноски ц ШџзО р овп ан ед. Од овда ч ж е т ш  a азбран О екре- 

ѕаридаѕ ©д ѕра ад еааѕ ВдагоЗа ЅЈалееки, ш

Верѕ Оровгшѕец* Ѕ@ ова so изѕеж ѕадоѕ на Кузман Јосифоскк c e  

везшѕ eÄ pyrapos l a s s  (Влагоде Жалееки}» Ш ѕре (Мигко Цвеѕаho

c k e ) и le n a  (Beрa Оровчапед) s p e is  да ѕам ш аѕ преку Бнѕодекн- 

о$ одред аз Лершско» привремено» кеде c e  насѓа едне дееехква 

88 одредоѕ* Озвие другарт воедѕо би бшш Секреѕарндаѕ ш  Облас- 

ш о ѕ  Е ош ѕеѕ» *ш| би морал да биде »а #к$&§ ш  a кзде ce  ш -  

еѕаѕпл© б а за ѕа 5,8̂ ^  Скоро исѕовремено Куамав Јоегфоеѕѕ» з а е д -  

»  оо Влагода ЗЈадешш* ѕрезем ааг м ерш  a a ф ерш раае na Ершшк« 

скоНКрдаевскв едред* За ракоѕодаѕеЈС ша Шѕабоѕ на одредоѕ c e  

ѕр ед ш д еш #  ѓ о р е  Ведкооки -  коиѕадагиг« Дшмшт&р Бербероски -  з а -  

м ш  *еоѕѕввд©«$* В а у ш о т  Ѕѕум  « т ш ш ш т ш  «сонеовр ш Злаѕе Би-*-
OQA)

дЗ&кое«ш -  замешк ттхшшш ксмеоар*

Ва@#а|ш c e  na швд&ѕвувѕа»е в© задѕ«©*з ш  ѕершери** 

gasa на В ѕорѕѕз оперѕѕиввз в о т 9 Шушаш Јооифоски доаѓа до соѕ** 

наш е дѕ ©8 успешнс џшшвџшшшш® восѕаш ш ѕо во Маѕедовддз ш>- 

Фребно е пш-олемо ангззжирање ва ЦК на ЕШ1 и иа Рлавнноѕ шѕаб 

н ѕредл ага ишолпуваз&е на Up и ва Г л е в ш тѕ шѕаб со  новк п д е - 

ш ш #  поа ќе 3® овомогаа* р а б о ѕѕѕѕ  u a Облаонѕоѕ ш оѕе~

раѕш ѕш ѕе зонж, nano и здеваѕе ѕр о гд вѕ на Г л а в ш сѕ  шѕаб и на 

ЦЕ# s a  жѕо ѕв«о шшува К уз»зѕ «Гоенфошшѕ w оѕи ѕ м д в ѕ  н еоба- 

веи ѕесо сѕ  шлу#еѕо ее в о о ш ѕ е . без аерс Ш ѕротш о  н зрсд-

»Е m m  s p e ie  д@ бждзд пошироко о б а в е е ѕе та  со цезѕахо народно-
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оедободшедбазга б©рба*иЅ0Ѕ^

Во овѕ »реме ДрееѕаѕсЕо^држдсѕѕоѕ аарѕѕзав&ки одред 

«Деме Груев” нрезема ѕовеќе мсцр so ово;? крзЈ* Qo цел 30 пова~ 

т&тшт oejscspssso« како sa obcq парѕжзаееѕи одред» ѕзкз и sa 

даамвехо на овоЗ краЗ, во орваѕа ѕоѕоѕава sa зуѕш 1943 годдоо 

цолаох Окојшскн шшштет sa КШ зз Ореона ш поголем број члево- 

шт %т ШШн ошшаааоерѕ ce привлучија вс одродах *Дѕие Груеѕ* 

т  диреѕгнвѕ sa Кузман Јоеифосѕш -  Шгау**^^

Ков крајог на Зует, 1943 годиаа, шотчшо од 26 зукн 

1943 годиѕо, Кузман Јосифоски ѕресгоЗуѕз во Баоодсзаоѕ одред 

«Го шш Делаеѕ" каде оеѕаѕуѕа до ? јуаа 1943 годагае« Оо своеѕо 

врисусвдо so овоз цорсѕѕавока одред со дадошиео аввфрркцвѕ 

дшранесува да 5@кв© овоз одред кој доб&ва задача еѕожге ак- 

цшш да ги вѕеоан во правец Марзово -  Шктжмо*^^ Поѕоа Куз- 

шт Зтшфожш го аоаувоа ово;) одред и ce арефрѕѕ во одредоѕ

»Дѕме Груев** sa 8 Зужа 1943 година,298) a ѕаму го среќава ge

nerate?? sa Вркоbiwoï s t a i sa MOI П0Ј» Дебривозе Радооа&до* 

pm! *  Орце, како н другѕ раководиѕели. Заедно ео Дооривозе Ра~ 

дсеашевѕќ a posas реоргеѕаззциЗа sa ©дредезг »Дзме Груев«* Ло- 

нзредбѕ ѕа Главваот жѕаб на HOB одредоз* ce ѕоделува sa

два soes# едеѕ дел од едредеѕ со 88 борци ce арефрда аокаснс 

»а «reposes sa Дебзр1§ a другао« дел од 15 борци оеѕавувѕ да 

бораѕа ш тттвму швгержоорѕјоов ва Преепав‘г" ^  Еоѕоа пред- 

лог на Глѕѕѕоос штаб sa BOB ѕ ПОМ sa одредеѕ »Даме Груев« »а 

17 &$ш 1943 годтаа во Ѕресаа sa евечеа пачип му е ѕредздево 

борбеѕоѕо зѕаме* На овоз свечен чга apsopotsgrsofto# Делегаѕоѕ 

на Врхоѕшшѕ штаб sa HOB и ГШ Добрмводе Вадосављевѕќ, ЈСуз- 

тв Јосмфосѕѕ a Цве-пгс Уѕуноеоа» членови ѕѕ ЦЕ sa ШШ a Гдав- 

шоѕ в-еаб* ѕако ж други ш-џштм рокоѕодаѕееЈШ од ѕереѕ*

•/*
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За овоЗ т т т .чнв едеѕ од учеешда»© Kap© Крстосш -  шшсшш

ce сеќава ѕ Швденог sa предав©»«*# нз звамеѕо б&ше ѕаѕравен 

©дшшш? нрогрзмѕ

1. Пее&е sa ananase »Езгре^ ѕора * * • * » одред).

2* Поѕдрав од Врковтгог ѕѕаб (говореше Куѕмаѕ Јоевфост)»

3* Ѕодгогао т&ожемже (гоѕореше *Абае »  Ибрав« ) .

4* Еавоѕоѕ под окуггацида и «ншхоѕо положенне (говореѕе Орце)

5* Bpe&asaj&e в@ знемеѕо (го ѕредѕдов јас -  Kapo Крсѕеекн -  
Шодшш)со крагок говор за ввачдееѕо sa знамеѕо.

©# Кдеѕва под ѕвамет©*«

Вечерѕа во 6 ѕасоѕе одредоѕ «Даме Груев” со добие- 

вите задачн заманува вреку гранѕца аа Дебзрда.300  ̂ ПрешшуваЗ- 

ки sa а-ереноз? sa ДеОарца одредоѕ «Даме Груевн подоцнз ce поврзу- 

ва оо Кмчевеѕо »  Кавровсмѕиоѕ одред» код преѕбхавуваве езгро sa 

создѕвање sa погоѕеми воеш едивици* Кузмзв Јосифоски ое зедр- 

жува шsapnepejase еа Пресна ce до Преспавсксѕо совеѕуваве.

Оо ©воеѕо кршусжво sa Нреожатеѕо^ВжѕолеашФ крај иѕ ѕереноз? 

ва Вѕораѕз оперѕѕнвна sosa# Куѕмаѕ Јосшфоохт даде неироценлив 

донрѕБос во pasBHïosoï sa soopysseaa^a борба во овод краЗ на 

Македо1шЗа.

Лридоѕееоѕ sa Кузмзна Јосѕфоски за раѕгорува&е sa 
воегѕ тт® на тарвдервЈаѕв од Втераѕа овмраѕшвва ѕона ш Bæops- 

од Обл©0*ев комигет © «©ввеѕива голем, sans© sa време sa ѕего- 

виоз» upecaog во Ерееиаоско-Еѕѕолскиоа.* крад без форшѕраш ве 

само Вѕорао* Обласхеи ѕомдагех к Вторзѕа оѕараѕштв зова» хуку 

и ѕови пархизансаи одреди ѕ беѕе во сѕооѕавеѕз и тт шзрота сора^ 

боѕка с© грчкохо двжжете ѕгз отаорох.

Mes© хака Кузмак Лосвфосш воошѕсхави т цв-џош вр- 

ОШ ѕз Вхориоѕ Облаехев комихез: и Вѕораѕа онераѕивзѕ sosa со

*/•



Цре ïia ш т  шТмзшшт изгаб шв КОВ кзко ш ео другшге Обдас-

ш  ШШШФШи т&џтшттт зона*

4* Floats© нз Креонанеѕожо совеѕува&е

Во летоѕо 1943 годива ѕсинвввшдо spots© озддомрде 

»о.. МагседоѕѕЗа зеда дароет размери, Македовекиже »аредш маси 

шѕроѕо n j иршгшшја sa Hap одн©~©едободѕт елноѕо двЕжеѕе* во 

кое гледѕѕ ©дшсѕвев ѕа$ и вачнн за своеѕо ѕационалѕо и еоцаЈзд- 

«о ослободувашз* Во ЖакедоетЗа беафоршраш itomeÄ© варагаѕанеѕи 

одради» без создадевѕ ©лободѕи и подусдободшѕ еддавершц беа 

фаршрѕта so многу ослободенѕ и нводеободешѕ Meets рззновидта 

оргаНЕ sa борбзжз uto вршеа многубро;|тз функции како нови opra

na mm ѕзроднаге вдаеж« Во нногу Meets so Маѕедоѕиза, ш«ра$

дее«ш sapoдво-оелободѕпге.зши одбори, беа формѕрзви m аовисоѕн 

оргаш ѕа новаѕа ѕародеа m @ $t «eso ©шгеивок.« к оѕодшжг на- 

родно-ослободетедна одборн.Ширум Македош5а*мжо беа форѕгарави 

ce ѕокѕогуброЗки штшшџтшшшеш ѕародно-осдободи- 

желни одбори, влвЗаеве v ce поусдеиѕио® pas ша 

во осхандовее «ратшвsa Југосззвиза, ѕаде успешно ce oeæsspy- 

ваз одлукиѕе sa ïïpsoso заеедзвие sa ABSENT ѕѕ на Фочаѕскиѕе про- 

Јшса# « 0 8  даѕшраа н до Ммедо**ја т го евшдошраа тттттан 
оѕ разгор sa »©©tasses© шsa ширеѕ»еѕо sa нрежажа opra este 

sa sosa ta народаа влзсѕ sa ѕдаваѕа. tepstops^a »a  Мокедоотда, 

Ваквиож дтгашвѕен toк . sa воодашкато во МакедониЗа



«  i s ê  -

итттуввш® штш ж ce ѕошогуброЗеж задачи ѕред ѕаЗвѕоааоѕо 

полшгишо н воено рзководсзгво sa wa po д но~осso б одшеелwgïo двн- 

®еѕ»е ©о МаѕседоннЗа* $о@ аасжоЗувоѕе ©елободЈшеашашз борба »  

ИакедоѕпкЗа де ©дш во чекор со öopöata es oevasecssa варода s 

еародѕооѕн so tyroasassja» каде воееаѕиеѕо доба рзз~

M tp* 8а да ш »  да во аадаѕѕ овс*3 ча »р * ѕа$ммммееѕо шдшш** 

ко и -ѕоаѕе раководоѕво во не«адоѕк$е бте пршудеш почосѕо др

et среѕнува, иа ѕ да одржува штш-совеѕувања sa да ÿa $аз~ 

|*дедв: шзво »аоѕанѕѕаѕа еадђпДО# е н дѕ доиесува вова одлуш со 

*сш зќе 3® fpacapa доѕааанмѕеѕа борба* Хаѕе реѕужѕаѕ на сѕае 

ѕшраб« Данѕрадаиоѕ «амѕѕеѕ ва ШШ» аѕалѕаѕфаЗсв 3® ога*а*а 

ѕоеио-*&одиѕичка ш syaipgs во сѕежаж н во Sanaaa земЗа, во нр** 

ѕѕжа шјховшз ш& $ушш 1943 годинз дрвесе решеше во wagewopo 

»реш  да евжка едѕо ѕмкуаѕе хкарѕѕекесовеѕуваве, со цед да ce 

ѕрезадааѕ sapas sa швташошшо џ» ЖРОруваае ва вооруѕанаѕ* борба 

so МакедошЗа* Вде» ©д нрааужѕкге »а совежувањежо ш ш 

lp  ва ШШ ш Гаѕмнп* даеб sa HOB и BOM, Ожршшд Вагов» ce ce*» 

.fes®ѕ пШџжш$ш ce наблжѕсуваше Z аѕгуеж, реѕхвдке еовежувашѕо 

дѕ ce одрѕ» es Ï 03 д*ѕ* со цел да еа ошболшира поврааносѕа 

ка борбеаа sa Наѕахоѕапаа аарод ce швшдееоадт зервод*  ̂

Иаѕо so шкедеѕ од досега нозваздае д о ж у м mere so ееќѕва- 
њзѕа нѕ чжтошшт шв 1Џ шш ШМ sa овоЗ sepsoд we ce ошмсшува, 

ттш сс гоѕема вероЗегвееа т к е  да ее ѕреѕдоежам дека исѕо~ 

вреѕево кога'Ц|В доѕесувѕ решение зѕ одржуѕа&е w© парвиоко ео- 

веѕува&е за 2 аѕгуа« 1943 годѕша, ое распределувааѕ н задачи- 

С0 осшлу оргашаѕрѕ^ежо ea *оа cosetysa»©* $a«af Јосн-

фотт добивв многу одговорва ѕадача да взаше рефераш sa ѕоа 

совеѕзшаве wo повод 40 годнва ' од ѕиѕѕдаѕеѕоао восѕаеие, во коЗ 

рефераѕ ќе го опрзвдз твоево ачшвектаѕуа одржувањеѕо вз еове-

•/ *



шумшт® ѕокму s a В авгуеѕ шке ja вр&казве ковразносѕа вз бор- 

баѕв ш  Македовскиоѕ еарод »  Влиндеаскоѕо восѕание, со оаа зо 

Народѕо-оелободшелшаѕа борбѕ* Досле ѕодгоѕегкжѕе извриеии во м 

мееец јулѕ 1943 годвва, од 2 до 4 авгуose во Охекево беше одржо« 

ао тџштвт Кресгхавеко совеѕување» Ш  ова советувз&е* докрај

члевогаде из ЦјБ на ШМ в Глевмфѕ ах«$ѕ Еузмаѕ Јосифоски, Цвеѕ« 

ко Узуаоеки ж Оѕразгал Гагов, вршеуеѕвуваа a делегѕѕоѕ № ЦК ва 

КНЈ a Брковваоѕ в?@б »a BOB и IШ  вѕеѕозар Вукмановиќ «  $еше?0Ѕ' 

«**0 a другк шрѕшш расоаодагсеза од Фереаеѕ ш воениѕе едѕвѕда*

© обезбедувааего иа Оовеѕувањеѕо вршез Крееааѕекѕеѕ ѕарѕнззѕ*- 

скЕ одред нДаме Груеа*» За еатоѕо Оавеѕура»# ОѕраашлГигов ее 

caićasa $ »Врвшѕ де« на Совеѕува&его имаае свечез «зракѕер, Куз« 

ма« подвесе рефара* аа аѕачевехо sa Илинденскоѕо восжаиве н на- 

говаох одраа врз Мѕкедоѕге&оѕо револуададнерно двшеѕе* ео вѕо 

уше едвеш ва сваболкѕен начин беже ѕовраава реводудаоѕерѕѕха 

борба ш Наквдааекаоѕ »арод ж народносѕизге со Ѕлавдавсвадевпо- 

s e j a . * ^ ^  Нреѕу ош ј реферах Кузман Јосифоскн-Паху ѕред врксу*!?- 

шѕе ва Оавеѕуѕааеѕо дедуваж силшо м мовжажвахоре, зашѕо ве~ 

воваша содржвна **« доетраше вв&овшѕе чуства на Македоѕскиоѕ 

иарод за оатабгдушнм» од ауѓаасааае ревоѕва* faiça во евојоѕ ре- 

рафа* аоове*«» ва 40-годашѕинзта sa Идаадааеаежо восѕание Куз- 

мав Јоевфоева пишуваше ; ’'‘Дсѕеека кога Македовскиоѕ варод ce нај- 

дува пред раввѕеЈгоа борбв sa извојувење sa својаха 

елобода» сномевех 88. Взиндеѕ $ребз појќ© од сеѕојпаѕ да свеѕлѕ 

ѕред очаже на целиоѕ Македшшки шрод вред жшцто шв esse see«- 

ш  Е елободол.убави Маѕедонда, esse коѕ ja  оакааѕ евојаѕѕ земја, 

Во арв ред спопеиот ша Штвтт ѕребѕ да.ѕас ш -цоѕѕшве ва

уѕѕе досидѕѕ борба sa тте штжттштттш ќеркн» кон ее 

еруѕје so paде» sas© првв еѕедбениди sa еѕариѕе алѕвдеиеаи ре-
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80ДЗПР08в$И* 0X3838 SO едДОКЅа бОрбЅ ИрОХЅЅ Л09ШШОВ0  

зт 83 Македошда *  крѕавтае фзшисхички ©sysaxops. «304) ца 

3©2 од ороз своз реферах Кузман Јзоѕфоокѕ ѕзвиѕуѕа ѕ «Гером т** 

чеџшцш »a 1 зкедош^з.| Многу од своиге шЈарш о тв ш  Ма~

кедошЈѕ зѕ ѕреш ѕа едзвиисх Илшѕдеѕ* Но ш  жџ?ш ш  стадаа 

гробовж* Ѕѕѕѕшга хероЗекв аодвизи засваѕжнЈа ѕад МшедешЗа 8 

схаваз звезда-водиѕе» sa ѕаѕѕеѕеѕаах Маѕедонеки народ* ^

Како &тж$чш Ш©sa киомено изжагѕве Кузмав Јоеафошш ги ѕѕшу» 

sa следѕиѕе збороваѕ «Еоскиго на ешее раадеешѕ шо

ѕашхе шотт a градови» epacsaja оо Македрѕекаѕа аемза ce 

дреѕѕорија во беѕаѕасеи t s m  sa yt passa едободѕа Македоотза«’*30^

Во ■ овсд тшттчт рефервт m Kjaum Зошфоет* т о  ce шрошштв, 

ќе ce ѕшм®дека прехсѕавува крахок ш ретт  ѕѕ иееорк^зха на Ма- 

шед&шскшот нзрод аа ѕерводоѕ од Иѕѕшдеѕакоха восгавие до Народ- 

Ho-öOÄOi©ди2 елваха борбз и ѕдогехавува докаѕ sa веговаха рево- 

лудионерна ѕзграденое® н ѕироко шѕиавше на реѕолуцаонервоѕо 

mass© аа Какадов тштварод. Доказ дева вегво® взшол sa добар 

ѕрѕем ѕаЗ ѕрѕеухте®© »а Соѕехувеѕеѕ©, sas© ѕ каЗ ваЗаѕеоѕоко 

ѕолкгнчѕо в sees© раководеѕѕ© во МаведедаЗа# ©боруаа в фаѕѕо® 

авшо овсз рефера®, so завршувѕБетова Нресѕаѕского сове^уваѕе е 

ушсѕш sa sapxses© ѕшсввва тиошќе врвмерода од ио 

16 сѕраниди и е дооваввв до ѕврѕѕеввхе ©рганизатш, цархизанскн- 

хе одредв и другихе ©prass sa борбаха*30^  ѕврун МакедсѕЕја*

IÏO20S иа двавтинг ред на Преедоввкего ©овегуввв© ce ѕаздоа мѕо- 

ry праѕа&а Ж20 гв вамехвувадо бсрбаха s© Маѕедоеѕза во ®ѕе момее- 

2в, «©«© наирамер ѕ



'«* Ћотжбта «з  ѕѕржнзавекиѕе одреда a задшш@ѕа|

* Воеѕо-шЈдагааеаѕа еждодаЗ« »о соевдвизее зем|ж оо «о» soesa- 

ugase so Иажодошвја нмаше доаирнв «очшк|

~ Boaeoesa sa eeopasa «ѕштаулацѕдѕ sa Шадвда ш т ®$т ш т о нско- 

рооѕзгваѕе зѕ жѕо беше решеш дел од ЦЕи шгзб еов-

2 0рш> дѕ ее ѕфвфуааѕ sa ѕержѕодоЗаѕв ѕод тазлидзнска окупѕ» 

даза;

«* Цраѕшеѕо sa формкра&е sa ѕокрутши всааи единица» ѕа«о в 

spasaasfo se форшгра&е sa ѕздвиеоко гело на ѕоваѕа взродвз 

ѕласг, ш$о ее раѓзше ѕзѕо резужгзѕ sa Еаро дноослоб©ддашша- 

тв борбѕ sa ЈСѕсодеаоваос варод другв прашзња*

%Ш Ш  sa |р sa ШЅ ѕ  Глзветеѕ шшаб a учесник sa Сове-гување- 

TQf ОтрВЖШЛ Гигов, ДЗВ8 88R08 ЗЅК.Еу*10Ѕ «3 КОВЗЖЅИЅе ОДЛуКИ» &20 

носае бше доѕ ввешшг»Преспанското еоѕеѕуѕаѕе sa Е звгуст 1943 

годане» sa кеиг беа дејмѕеаѕ хѕѕокуееѕтц ѕоѕуела и ѕоеогаедав* 

одлуки» како што беѕе еджраѕѕа sa форшрање нз Народза вогјска, 

доѕоа sa формира&е a свзкување ѕз одлукзша sa формѕ-
реве sa денжралѕо реководешво sa Народвиоѕ фроет иаѕешу*

егачеше ѕекор изѕред во рзавивањзто a Нзродно-фоло бодаѕ елѕаѕа 

борбз* Sî̂ f P  Оо дел дз можаѕ да ce рездаѕѕирааг овие a другшее 

оддукк докесеви: sa Дреоаанскоѕо совегуваБе, беше ршено члено** 

gase ш  Ц&штрштшот тшштвт ва ШШ  a sa Гдаѕааоѕ штаб да ода® 

sa Фереѕ* Во штшт шш овѕ решеншз беже донесена одлукаѕ 

»Куѕмзѕ Јоекфоскн *  Ншеу* ч ж т  sa ip  ШШ a sa Гааваао® аѕаб т  

HOB s nom да ззшше sa СкопЗе со задача да рабоѕа консолида- 

дѕ^азга sa ЅарааЗаѕа во цвшрражвв g мстотшв Македоннда, a sa 

бостхосѕ? авувѕњето sa врекѕ меѓу О^ружшѕа кошжеѕа н опрзѕивѕи-
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se зош ш Ш & т ш  т ж т т т 9 lp  КНЈ s ш т о ш т  делегат 

каш шд@ тш шердатера зрсттеm  Хакедовввоѕо реводдодоверно

д в ш т ш  со народво-оедободн1‘ алнитс дв во Орбзда и

вѕ Кееово ш m  одркува ѕрски ео револуциовервкѕе двизаева и nap* 

Ѕ8Ж од еоседѕгхе зегѕјн шѕо ce граашаѕ ео Маѕедошјз.

Кузмак Јософоски *  U s e ј $шжрај другоѕо, доби в задача 

де фориира ѕевѕраото раководсѕво sa Народно-сслободвѕешиоѕ 

Фронѕ 8© МшедотаЗа a да го дадооѕш формнра&еѕо Вмедајеѕв* 

шеш одбор sa свикува&е ка А6ШШ« '  Веднаш xte ѕеврѕуватеѕо 

es Преспанскозго еевеѕуѕа&е» Куѕмав Јосвфошш ѕргиува за Окопје 

во шевршување нз овие шштчш шѕо му ге зоеѕездѕ ïp  вз КШа* Hero* 

воѕо уѕееѕѕе ез Преснѕвското совеѕување беше Јгоследен ѕаѕ sog 

дз учееѕвувз шв eoetaveK нз Qraspestmos «om ses «a Еомуеисѕш« 

квѕе партеја вз Мзкедовнја, завѕо рабеѕејкг ва исполиува&е на 

оше 808Н зѕдачи, шѕо му ce довереѕи на Вресванското еовееува- 

а>е# sog зсеројски загивува на 85 февруарв 1944 годиеа*

5. На ѕарѕЕСка рабоеа во Оѕоѕје 

a/- Штоѕнгвзгѕање во Оаопле

Завдво со добивзњеѕо на «едоѕаѕа да ода ва парѕвске 

рабоѕа во Сѕооде, Кузмеш Јосифоеки добиѕа a швроѕл овлаееузања 

да може сам да рзбозш и да решева »о meso ва IP  sa КШ£, «atco 

и да докесува еѕмосжојао решеаијз ш керки за ш ш  дека се 

«еовхедие поѕреб«и.#1е  ̂ forais ѕо| ja дрбвве ѕетдоѕнаѕв зада* 

чвџ soga зз speise вз apeesojo* во Окопде гребзше дз ja  нѕврцда,



имено, $ре#а«© да 3© среда и Сфѕбшдаѕжр© Нзрѕие^аѕа ©ргашшацжза 

во делоз? вз Македошј© окупиран од ЅугарнЗ3* Оваа задачз бше 

жрштчшо seme завдаз зогодек дел од ѕарѕѕвеѕѕе оргашзац*ш т  

ова ѕреие» во qbcq дел ва Нтеде*ѕ£а» беа обеѕглзвеет, и годем 

дел од ШВВИ02- реководѕѕ «адѕр бш? нрефрлен ва гериторизага од 

закѕдва Ма̂ едш-гада дод ssas&âetrctca окупздаЗ© шжш бшсезаѕворе« 

вж и убшви во мѕогуброЗншзе провади* Врскѕѕе меѓу шв бшгеСее 

Цевѕрадвохо pa ководоѕво ) вередозот шжш целосно ѕреаѕѕаѕ*« Еуз» 

маа Јотфо&Шџ so зрнсеш*еувањето во ОкеѕЗе« нзрочво ѕребашѕ 

да обрве вшмаше и да es ангаѕшра оѕолу ннвноко поврзување 

меѓусебво ка«о «  ео Цевгрѕлниог ѕомиѕеѕ ка ШШ и Главшшѕ жжаб 

ва HOB ж ЕШ преку восѕоеѕавување нз кзнзјш за поврзување со 

бкоѕјб вреку fsföBo и Гоеѕѕѕер« вддаеп* Бѕѕола« Норечде н Азоф» 

кзко ш преку Квчево» Охрид ѕ Ѕзгруга»0  ̂^  samo Окоије беше ва~ 

жеш цешт-рв ж тжшшчт шу&кт sa ЦЏ оттаиу меѕеа да ее 

одаѕе ш ж ш !  даѕваѕа «ои ѕасѕаѕуваа врз база на оружеизта 

борба во ИекедотсЗе« * На К.узмзв Јосзфоскн како вѕора зада- 

ча му беше нзложено да форшрѕ декѕралио рзѕшводсѕѕо из Нзро д- 

те оолободвѕелаѕоѕ фрош не Македовидѕ оо седшже во Окоиде, 

коз нго ќе биде ѕовѕеаѕѕ ва една ѕврока ѕкахформа н ке ги нри- 

бшш шнрокиже слоеви нз »©родвтае маси од МакедовиЗз, кош еа*о~ 

gas sa линида »а аш»фадаштшкa борба.

la to  gîaiss» вра бааа нз оваа широка плажформа Куѕман 

Јооифоекк гребзже д@ формнра Ишшнзазшвен одбор» коз ќе 

шџѕз пркпремк за свикувате еа АОНОЅ.

Вред да тмш&е од Врееѕз sa ОковЗе» Кузман Јоенфоосѕ 

имад одширки дтжуешш т разговоркс' ž3  ̂ со Овеѕозар Вукмашвиќ 

*  Ѕешш ш со Добриводе Радоеавфевшс »  Opije, «ако a ео чденови- 

ѕе 8а lp  »8 ЅШ 8 8а Гдавниоѕ жгаб вз HOB ШШ Отрахшд Гигов
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н Цдееко Узуноски, и es mmе sanpaѕев ma »e ro -

ваѕз рабоѕз во Окспде, »ако a ирегдед еа луѓеѕс со кои ѕреба 

да еорѕбоѕ у»а* 'Ѕака Куѕмзв •јГосафоска зашшуѕз sa С«оаје» иавжс» 

ѕииа шџтзтчтѕодгоѕвев н нзоружа» со подаѕода*^ ФоЗ зама-

вуво se ОвоѕЗе ѕреку западнз Македонада a на sat ce задржува 

so Мавровокжоѕ крај. Взко времеѕо му бвло враѕво» Јосн~

фоока a ово^ креоѕо^ во ово$ крѕд го ѕокоркесил д© 3© раѕгдеда 

рабоѕаѕа »а аарфвокѕте организѕцн® ж tzopmaaeetono едазшѕи* 

ïa «ô  околу 16 звгусѕ so шумаѕа кзиад еедо*©' Шаврово, Куамав Jo

ch#© © « одрнува говор «рвд ед»@ ѕогадеме група варснаашѕ» шѓи 

кои штоa од албанска ввродоооѕ* Корисѕе ј «  Јз взквѕѕа еиѕуа-

ФЗа« Вузмав Ј©енфоекн^öiso ево^оѕ говор ѕборувал за браѕоѕѕо- 
so a едансѕвоѕо» кеко a sa зеачењеѕо es Наро дво«■© с лобо диѕел »asa

борба, ве ѕзбсравадки, нризгоа, да ѕборувѕ a аа меѓуеароднаѕа 

тгѕуадвЗз*. На овод sat as Окопје ce среќавз со члеаовн на 
Нрвиоѕ Сбдасѕез tcoimsex a Прваѕе сверазнѕвна зош, кзко sa нрн« 
мер c o î  Врсѕе Црвенкоскн, Ванчо Бурзески т други,2^0  ̂ Посде 

краѕвиоз нресѕоЗ во Mesposctcaos крај* Куѕмѕн Јеоѕфеекв- ро ѕро~ 

дсшеува пт т  за Оков^е прндрувев од Ми»о Швоока «  од група 
од sef парѕвзави раководенш од Здаѕе Бижданос«» меѓи вон би- 
ле Захаржде $p®4«©©« -  Врко и другн, lïasos бил миогу $«*©«

зошѕо водел низ веѕвоѕвѕавге тжтшima мешртзатежстг засе- 
дш* Ѕегоѕво* т ш т т т Ш т т о  Шттш sa osa долго т ѕавво пасу*
штш до СкоЕје» ce сеќава* sa аборовѕѕе » а Жувтш Јосвфо 
иекаасзт ш  едез «рагка гшчнека „ « Ззѕсѕ одвие» зз д© помог-

ѕеме т ттттижу е a шуммге н грѕдсѕете да бада$ олободна, доде«
*S1f)«@ H© ce кеѕера вепрвјаФвдоѕ *  ѕемѕ 

вруѕѕ го врждрухувз Куѕмае Јосшфоски т Штшо Ш т с т  до нвд

М©ѕкѕѕ во близиѕа ва 0«онде, каде засшѕвува* © Кузмаа Јосифо*

скк, Наво Маноскн m Ѕѕжзржје Tva^mcm -  Брко влегувааѕ во 

Otsosge»- од02 «a csa» кзде ce ереќавааѕ со Круме Еаушски*

/
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Ѕахарије t fS 3 тсшso евршеиазеа задзча ce враќа кај воо~ 

рузкеваѕа зридружбѕ, ео‘ кода ce spaia во ѕавадна Маѕедовија*3" ^  

3?з«з Нузман Јосигоски ѕрѕсѕнгвувѕ во вѕоратѕ аодовша кз'©вгуш 

1943 годива во Ciconje зз дѕ ги исѕолви даогуброзниѕе задачи ѕѕо 

ги доби на Преспанскоѕо совеѕув meод еѕранѕ на ЦК на ШШ ш 

Гж&вшшот шѕзб 08 HÖB и ШШ и од дедегатот вв Врховшот шѕаб 

a ЦЕ 1ШЈ ~ Оветозѕр Ѕукмзновиќ -  fauno.

б/ Веоргевнзѕцѕја и вомош иа Меееаѕа парѕиеѕа

организацијѕ зво Скопје

Kas© ѕѕо веќе изнесовме* ведказк so доаѓањеѕо во Скоије, 

Кузман Јоеифоскк сѕапувз во конѕаѕѕ ео Круме Наумоеѕш* ѕарѕие^ 
еки акѕивиеѕ, кого Кузнаѕ Јоекфоскш -  Шѕѕу ќе го кооѕѕира во 
Пезшшѕ Обласхен ксмтгеѕ mm soj ќе го форшрз. Дреку Крумеѕѕ 
Ваумоскв Кузмѕн Јосифосан воспосѕзвува врски со Скоѕскаѕа ѕар- 

ш вш  органнззѕија од која Шгау ае е задоволен, таѕу од неззи- 
швта доѕогѕшвв рабеѕа* assy од »ејѕишшѕ соцѕјадев еооѕав ш 
сосѕавоѕ s© рѕководсѕвоѕо* кое чесѕо ѕаѕи ce мевувзло.

Еова Кузмва Јоеифошш «рисѕигнува во öaosge ѕоложбаѕѕ 

so. Скоѕсваѕа варѕноѕа органкзација бшш еледва ѕ Воро Камчески, 
бидејет бнл иеѕшлку sais, шшикуван во ѕолвдѕвЗа и ce комѕромнѕа- 
рал, бил ѕовлечен од секреѕар ва Сконскаѕа гшрѕнскѕ оргавизаѕија.

На вегово месѕо дошод Благоја Надшлоска# Ио извесно време Блѕге« 
ja Николоски бил иовввае во војска m оттож во шарскиоѕ одред. 
будрувајки ce оо ѕакваѕа сшгуадаје »о Окошжаха «арѕаска оргзеи** 

ззцпја Кузман Јоеифоеки свикува сосѕавок иакој изврѕил реорга«* 

низацкјз ва Месниоѕ комтаеѕ®1^) в е избрзн нов во сосѕавѕ Ѕшц- 

so Оѕмевонов» каѕо секреѕѕр» и чдеаовздНарија Нарѕова» Ванчо

•А
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Ц&оздеооѕз z -Aura Нзумооиа3^®  ̂( cecf pa sa Круме Наумосш)* Meo- 

шот ш «ses ва EffiF »о бкопде шжзово ќе биде мееуван к доѕол* 

вувзн. fana 'Куѕтв Јосифоск« уепевз довекаде да ga счабиаизирз 

рзбоѕаѕа ва Окопска^а месна парѕаскз ©рганвзацида, кодз во ова 

ѕрене, според ЕзвеѕѕаЗо® вѕ Пшеу» брои 24 члене» од тоа »рѕ 

наретекн келѕш со вкупво 13 чжешш останалиѕе 11 членз ва еое -  

дивечна ѕрека#08^  Поеднни чжтошж Еардшзкага оргѕшззцидз 

воделе тотшш гругш на акхашеѕв и @pst во кои биле

оифаѕеетс онолу 190 души, од вов 120-130 рзбстшци, a осѕаваав- 

ѕе шдоелевгуадцв»^^ Во ова вреод ѕри Меоваѕа иарфнска оргаии- 

зацвЗа во Ононде поофои и нлегздва а©р«шека f  езсшша, коЈа Essa

is  иРадио-вееѕикв so шошеќе еѕошт пршерфш* *ѕо» излегувања 

ги дажрева a Кузман <3 осифоскн уда?е во повегокоѕ на 1943 годика. 

Наскоро по доаѓаљего во Сконје» ворвдкноѕонаоѕа»а$аз?а еигуаци- 

ga a ноѕа^е пожребк од кечаѕе» кагериЗад« Кузман Јосифосни му 

иоѕраѕа аисмо и му нзредн на Несвиох «сондоег да ареоѕане со иѕ- 

даѕа&ежо »а «Рздио-вескшс» зашго soji многу ga ошгереѕувал Мее- 

иаѕ*а варѕнека ѕезшшѕ* Наскоро по ова писмо на Кузмава Јосифо- 

еки, каЗ паржискѕта ««ѕвака арн Мдоввоѕ комихех беа оѕпечаѕее- 

ви "Ввдѕев* брод 1, издаден од Новеренсѕѕохо ва Гдавниоѕ ®саб 

на Македовида« Биетеи брод 1 аздздев од Шѕвбоѕ ка Пехѕага ose» 

раѕивна зона* Шшжгт брод g иададен од Ѕеххаха теџатшша зона*

нроглас до «Бра^аѕа Бежашда* - 'ш другв* рхаоааѕ« органи-
зацида неѕеовремено носжон ш©коеѕека-.-оргѕннзѕ но^а брое-

ла прену 200 скоевци, поѕоа органкзацнда вз како и друга

организада на борбаѕа.Ѕ24) и покрај ѕоа шго Кузмав Јоеафо- 

ет  е додден во Окон^е да ваѕрдос многубродни задачи, добкеви 

од cfpsHS на QKf *oâ ввоѓ9 време да ш обрие доводно вакмаше
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sa CKonciîâfa хшртшнса организациЗе, sa дури учеетаува н sa ио- 

веќе еоеѕаѕоин на Меовѕоѕ «ошив*.®®®^ Како резулта® sa ѕш  se

rosa иттшџреоргѕввзараѕио* Местее assesses ѕокажува прадиа-

вв акдагао**9 ѕако ѕѕ средувѕѕеѕо на оргаетѕаци^аѕа, $ака и еа 

«snpaÄas&e ду#е во ѕергѕѕааа н арабара&е тшт аз ѕар-

ѕнееѕеаѕ сдред. Како н порано така и во времето на дозѓ-а&ето 

sa Кузман Јосифоскв при Месвѕот «eusses во Скопје, пооѕоеле 

воЏт грзгди a ѕоедет«« sa ѕабзвува»© нѕј оружје» passa реѕваѕи* 

«а> еашкеѕек« материјзла a друто.326  ̂ Sa чденовшее sa Месѕи- 

оѕ кодожег sa КНЈ во Окопде, ѕѕако a sa осѕавазшѕге зѕмушсзш» 

оо дад sa шштттоадеолеако ш шошиздигѕување* Кузмзѕ 

Јосжфоекн органазира состаноци sa кои о© ѕрерзбоѕуваѕѕ passa 

ѕарѕискк маторнјшш, какоѕ ИегорѕЈа sa СКК (б ),  дрвнѕе 6 глѕ- 

ви, веснакоѕ ѕ,Кролежерн, реферѕтв sa Ѕѕрѕнјѕѕа оошожте дод* 

шое$а на влено® sa ИѕрѕнЈатѕ, реферата as ШШШ и друга иар- 
ашеав мат ериз ѕ ли, '5Ä / ̂  Едно време» со врѕе&еѕо sa овке задачи, 

Кузмѕн Јосифоска му шмзше ѕооѕѕвево» нокрзЗ другоѕо, ѕѕдаѕа 

ѕѕ Шво Шжтст во векон илогалѕи куќа да оргзвазара изградбз 

нѕ ©«рѕшжшта, бадеЈѕа шототт струка бид ррадежеѕ мззотор. 
Ведѕаш бала ѕреземева акдазз sa кабзвувѕве sa градежнн доѕера-

далк ш бжже изгрѕдени повеќе екраѕѕдашѕѕ наѕ СкопЗе, к ѕоаѕ 

арво во куќата т  Гжгс МѕхѕЗлоѕекѕ« з аотоа ѕ so куќата на Jo

bss Урушв* кој жмал куќз еоросѕ Печагетдзта иГоце Д©дчбвм,кѕ~ 

so ѕ во друга ќуќа, Окривздиштзжѕ биле мвогу добро иеградеаа
323)

ео шкретш зкдовѕ* ѕамаскираѕи и ао веирштетшвш пролази.

Овие скривалишта беа кориегешж ѕододѕа ѕе само ©д Мееѕаѕа ввр- 

ѕиска органнѕаци^а* »У«У и од члевовиѕе ва Кеѕ*но® Обласѕен 

fcoüBSOS* ѕотоa од членовите sa ЦК на Ш1М и други шлетажт коѕ 

преѕсѕозуваа шжт ѕоминуваа нѕз Окоп^е.

11-.. »/ *



fasa ввев,адо «арѕкока организзцида т  Оконје, блзгода- 

реЗ*ш na aarasispaaef© sa Еузмзнѕ ^ооифаокз, прилшшо зазакѕа 

в оо иејзива помош Кузман Јосѕфоекѕ уепеа д@ форкира Деѕѕн 06- 

заоздв комвхеѕ» како и да ga раководи оѕаѕа sa 4«даошоѕ 

«одаѕег 8з HO# «a Македошда, «aie© a ѕѕ Мееетшг шѕдеовеѕ Народ- 

но—осл обо диѕеден коштет на НОФ sa МзкедониЗа зз Окопде, ионол- 

еуваЈкѕ гк иеѕшзе ш оо кадрк ©д ttecmasa нзрѕнскѕ оргзвиззцкда,

Ваквиои noses вѕ рабогаѕа шв Мееѕаѕа парѕшжа оргаиаза- 

.ЦИ30 во Окоп^е беше врекинаѕ од ировалаѕа шѕо во зеа «aotasa 

во ѕѕорѕѕа хттштша еа овѕомврв 1945 годннз »  коЗа ооѕавк sem

en доследици,3  ̂ ве само зѕ Меенаѕа дорѕвова оргашзѕди јз , 

ѕуку ш за рабоѕаѕ® ва еово форшграото* од Кузмав Јоснфоски -  

'Шмш-Јџ Шшп Облacres квмиѕе»* Во ѕравадаѕа голем дел од вде- 

зоввѕз шаМесниоз.* шомвѕеѕ и вз Парѕискзѕз организѕција биле 

заѕворенк, ѕѕе@ да крагко време ѕаз вресФаѕа ѕѕ дејсзвува*

Оваа ѕровсика васгавува ѕоради гадаЗсФѕоФо sa Деко Оѕефѕнов,

борец од Шѕрскноѕ ѕарѕнаввок« одред*030  ̂ коЗ иајпрво го нро-
. ' . 551)

шшмџшфШтцт Симеоѕов, a овоз тш провзлувз осѕавѕѕиѕе.

Еако резудѕаѕ в@ вровалѕФв sa Шарсгшоѕ парѕиззескѕ 

одред» коза нроѕѕла £а ѕредн©вѕѕал Цеко вѕефавоѕ» за кого no

sač во ce доважало дека е бргзресв ѕвиув* исѕата провалз ce 

Ефокирува и во Окопде ш 33 опфаќз Скопсважа паретека органн- 

аацв^в a во panes© sa бугарскаѕа фшшштека полѕшидѕ каѓаеѕ 

и некоа ч&тоЂШ sa Неевиоѕ тшжтт sa КДЈ во Окоаја« 2ака по- 

радв оваа ироважа воложбажа т  Скодскаѕа кзргиека органвзаив- 

За еѕаѕува вѕиогу ѕеѕлка» leso sasa ш пожжбзтз ва Кузмаѕ Јоса- 

фоош,. кзко резулѕаг на ов.©а провела» кредѕзвшѕаѕа со провале- 

2 0  s© шарсѕаоѕ ѕар$взаасв;а ©дред* еѕаѕува многу гшва, зашѕо

-  14 4  -
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бШ1 провален ш Кузман Јосифоеки. и секако вегово двздее&е виз 

Сков^е бвло крв$8о риаичво. Порвди 2 0© Јосифоскж

градоФ ce движи сѕмо ео вечершге часова, во neto врше 

ѕресѕанува es шшсмт& и рззниге докумешги д© ce поѕпишува со вѕ- 

днмако® »Шкзу*» ѕ понзѕака продолжува дз ce потпшѕува ео вови 

еадшлца ,!Велкоѕ! тeMe*pew*®®^ Во жсго време Кузмав Јосифосѕк 

ирави кразвк нзпори штѕобрзо дз ce ублшеа» пооледкциж@ од 

аровалага на Скопскетз нарѕвска вргавизација ш mv&sa шхо ио~ 

брѕо Д8 зѕ обновк cBcg&ïs дезвссач Крзшко време ко провелаѕа, 

со големс залагаае нз Кузман Јосифоски, Скопскаа*© зарѕкска ор~ 

гавѕзацвја вродсшжи д@ функдионирз, односео нродшшѕ сошвоЗа- 

жа револудио нере ѕ деднос2 .

ѕ/ Формкрање шраководење со ¥-02 Областев

Ведеаш ио нрвсх zrнува&его во Окопзе» Куамав Јосифоскк 

а а р џмтт совршеаеѕо реоргевизадада Biecнио$ комкѕеѕ аа 1ШЈ 
во Скопје и авЗакаува&аао ва де30002a sa Шеств&та ор~

г©шзацидаа врезема меркв н вржн подгоговки за формарање е® 

Неѕѕи Обласѕен vaimv«*, жѕе аречсѕавуваше едва од задѕчшге ж̂ о 

m3 ш  до0шBq Ц-реошшотто совехува&е» После извесаи припре- 

аш н коѕоулжада« со пзрзшсквзее тттвшош, Кузмаѕ Јоеифоскв *сов 

к payes нѕ авгусф 1943 годивѕ го формара Setszot Обласѕеѕ воив-» 

ѕеж, ча^а ЗВ20 дезносѕ ce иросѕчрзше вог Кумановска-

скаѕа и Криво п зла ееч ка® a обжаоѕ, ѕ во ооежевѕ Арсов, ?âe—
«2«2»а

pa Ацева» ѓоргн Нкаеагсв, Круме Веумосет БлагоЗа Николосѕх*'

Öö Пеѕѕноѕ Облааѕеѕ кемаѕгаѕ даракдоо раководеме Еузмѕн Јоснфо~ 

сви, што шожвда ce извлече зѕетучок дека 203 Јз вршеше н фун-

./*



tnpjasa oeispeiap es овод Шжвстшш  «

Ведѕаѕ so формарањеѕго тШетшот Обжвотев тшштт, 

serös»®« дденоет Шутат Јоеифоскк давѕ шв̂ џазтчшш *

a ѕекои од вив ги scrips ќз и на жереа во Куиавоѕа» Крнѕогшдзѕез** 

«о во пзргизѕвекиѕе одредш ш ш&другн меоѕѕ Ма&едошда* Од

«asastawe ва Еузмз» Јоеѕфоски иеирааеш до "ДК ва ШШ#. «ако a 

од .даемаѕе еа Свешоззр Вукмѕѕовиќ «* Шешс u ЦК ee КШ жеараѕе*» 

етдо Кузман Јооафоек® од osoâ тариод» може да ce вшда деѕа ва 

æepesoæ од Иеагзгио» Обдаежев тмштШшту ве ©ршк о ѕ®  изрѕжски 

додшкосѕИј ®уку то;Ј вршн и воеки доджѕое тт ш во нѕѕееш мсшен- 

фв вѕдаѕа дарекѕаѕи и наредби еа ѕарфиааѕвквѕ« одреди ѕ баѕадЗо- 

шѕ од ов a a ферѕдорѕЗа* a да sa ®оѕ да шгавкѕеа«шш бидат арѕ- 

вшшо уомереет* ис-праќа во даѕв членовв од(3£4). облше-

oses soumetшш зѕргвеѕѕ вѕеѕруѕѕѕрв*

Kora при крајо® sa 1943 годѕша ва ЕОБ к

НОШ, со цш! да ce ушге iioseie paarops вое$аѕие$0 во оерориа ж 

втадшш  Мѕкедош^а» донесува шшѕ за тшврзува^е sa ѕарѕкзѕнсѕн- 

®е одредѕ и другаѕе едташш sa HOB од пџттз « опараѕвв*»

sa зоне, sa«© a поврзува&е sa Македоѕокнге едшшди оо 

шз HOB од Коомеѕ a Зужш& Орбида, Еуамаѕ З т ш ф о о ш  оесѕрзно ce 

аагахѕро ва равтаѕршмкѕа ва ов©3 ѕжан sa Гдаввѕо® дааб«

fesa аршбвжуааЗки дака Шарекаоѕ иврш&зшот  одред* $од 

во овѕ време претеѕодува окоиу еелеѕо Врѕашшш поднокде®©

»а lap ѕдаѕвѕа» код одржува врека и ее ееабдувз од Оконскаѕѕ 

аарѕѕева оргавиѕадаЈа#двка ш ѕ ш т  a шкакви вооруѕкеш

а«дии* Кузмз» Јосифоски нрезема sapas шшожбзгз к деgсквував>е- 

т  во овоЗ одред да со поѕраѕи« жошош  да ее иоврзж ©о'

Ш џ т т  оѕерадавиа аова и ЅЕоскаѕ* Sa ѕаа т ж  т  аочаѕоког sa
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еешгешрн 1943 годѕве во Шареетоѕ одред го нсдраќа чдевоз* sa 

Пеешиок облае^ен ветхе* Вера Ацева^36  ̂ со годекв овласшувааа 

a козѕшшо за време sa престојог к@ овоз варѕвзанска одред 3© 

вршеше q^mmr^BTB тшжтшчт комевар вв одредоѕ« ИокраЗ среду~' 

вавеѕо еа поло-жбѕѕ© ва одредоѕ» Вера &шва икзше a зздѕча да 

Шареккоа* парѕизамска одред и Веѕхиох обдасхев тшштт го  ш зр« 

ш go Нрважа оперативѕа зоѕѕ, аажхо Куамав Јоекфосет рабогеше*

8© побрзувѕиве ва окте ©бдѕснн тошѕеѕж и сшераѕивни зони со 

ОкоѕЗе a Пеѕхиох обашстев кошѕетџ зз кее шжо as Ниху чесжо 

јшхш преку шшошв му беше еугерараш од сгрзаз иа ДЕ еа 

ш Ттшшои ттвбџkg«  во ©sa време ce взоѓаѕ во оојшбодеазѕа 

гераѕори^а во Дебврца. Веднзш но овие арезешзѕи меркж зз ш*р» 

о ш ѕ  пархнзав©«« одред од страиз еа Куаман Јовнфосвв -  Нв*у 

т испрзќањеко нз Вера Ацева во одредоѕ* зсхвоѕ ce акхнвира a 

шжазкува » в а  акхивноех аа овоЗ хереа* Во ередиваха сешеен*» 
ври 194*3 годиѕа bo жарскчох нархизаѕски одред е испрахев ш вѕор

член ѕа Еет̂ шот обласжен комихех БдагоЗа Виколошш со 10 вовк
gg»\

борци» 7 Kog bo одредоѕ* ;]з ззрш« ззмешш иа поли-

гвдввоѕ комееѕр. Од едно писмо од Кузмана Јоовфоскк, дзхираво 

©д 6 окхомгрзѕ 1943 годжеѕ». ж иснрагевс до ЦК sa 1ШМ* се гдеда 

дека Шарскиоѕ одред, ооеле идењехо sa Вера Адева ш Влзгојз Нн- . 

колоски, гн жспшшувз аоогаѕеивѕе задзчѕ. Одредоѕ ce поврзува 

©о Лрвѕха о ѕ е р а ѕ т «  sous и усиеве да создаде кзвел, ce повр- 

зувз шCo Космех, ѕ одредоѕ броЗво в*вЈШО «©раеѕуѕа. ; Око- 

ро кеѕовремево кога вѕсгавува проваде во Шарсккоѕ парѕизавскѕ 

одред* во средшЈззез »з ока-омвра 194Ѕ годиеа провалеви ce и ка- 

тлтте што водзт од Окоије за Мареѕиоѕ одред» sa и сзмиог од- 

ред е оФкрчен» при h ïo  доаѓа до голем судар ©о 0кува2ороѕ,при
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зшео Иареетоѕ одред upetрпувѕ ттшзагубв и зѕгииувѕззг ?-8
3%Ci\

птџшвтшa 5-6 селави-куркрн на одредоѕ* '  По бардое ш&

М&шшм Зтшфотшџ Ѕкодекѕшз жерѕгдака oprat-шѕзджзз права взнори 

овоЗ одред дѕ ое обновж к дз ce иоврѕе со едев Косме^скн азрѕи- 

зшека одред, коЗ аежо *ава го »оеш името Шарскк парѕазевека 

одред, acte жзка »аиори прави да ce доврзи и ео Кумзновскио^ 

'аартазашик« одред«

К у з м з н  Ј о е н ф е е г г а *  mötöѕа к а *  у ш е  о д  с а м о ^ о  д о а г а к и е  

в о  б к о а Ј е ,  г о л е м о  в ѕ в м а в в е  ш о б р в у в а  ш в а  о с ш а в з ѕ ш г е  ш р ѕ н с к и  

" о р Г 8В 8 « 88К8  8  п а р о т з а в с к ж  е д и и ж ц и  ш т  в .ж е г у в а а т  в о  с о о х е в о ѕ  » а  

■ Ц е ѕ Ф Ш ѕ  о б л з с ^ е н  ком ш еез?  к  В е т ѕ а з а  о п е р а г и в н а  з о в з *  ѕ з  К у н а ш в -  

о к « ® ѕ  ц ѕ р т и с к а  о р г а н и з а ш з з  и К у м а и о в с в и о ѕ  п а р т и з з ж с к и  о д р е д ,  

к о з  п о д о ц а а  в р е р а с н у в а  в о  б а к а л З о ѕ #

ЅроучуваЗки 3® дедиооѕ© на Кумѕеовскатз аѕрѕиска ор- 

годаѕзацизѕ, Кузмзн Јоснфоска заклучува дека и гребз шшош и ре- 

шзва teuy да 3@ исирвФИ како парз?иекн шсзгрукшор ДенчеАрсова»

*оја ѕѕ овоз терен борави иавесао време.*5“0  ̂ Во ова време Ден- 
че Ареова ce нѕоѓз во Ќуежеждил, кѕде Кузман го acapaia члевог

ва Неѕш-ио® облѕстен коми®е*с Круме Наумоскж, со цел да a го пре- 

иеое cfSBOt na Еузмаѕ Јосифооки* Ареова ;Ја нрифзќа osas

задача ш вржеѕжгжува бо Куманово, каде ce поврзува ео Нѕрѕжекаѕа 

оргашшадазѕ, as чие чело кѕко се«реѕ®р ce ваоѓа Наѕедвја Аи- 

$оѕ©кн»^^ Оо жсдаож ва п$р®искиозе Јшеѕрукзеор и члевоѕ ва Пе$- 

шо% обдаеѕееж комшеш Еруме Наумосди, шЈ е задсдѕгев за Кумадав- 

окаѕа пзрѕискв оргеежзаджЗз и војниоа ееетор ари Пеѕѕиоѕ облѕс- 

ѕен шоишш е® * овѕа Иарзѕиска органкзација рабоѕи оолидио* Ѕаа 

со голем уепеж го иомага мзжеридално со борцк Кумзвовекшш 

ѕаршжѕавеет одред# шдоцна дрерѕсвувз во бѕѕалзон, во ко|
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e шошџвшт ш долго во вего борави на Иеттиот облзсѕен
542)вомиѕеѕ. ЈјудчоАроов. * * Благодареѕае вз вдаеуеѕвего ш Душш 

Арооѕ# Еумздавегаоѕ -ддред шжажува »ива шратшв фѕшко-

тшчште окушет&рш ш -чеѕниѕвге »з  ваовсд гврев»

noto saga оеѕварува ж уепешѕа сорзбозша ш воордшшраѕи дедсѕвз 

0© аарѕизанскете одреди ш други едаетш од Ј,уж.ва Орбаја a ©д 

Ѕрввов@$в обласѕ, '  Следејки ги варедбиге од Овеѕозар Вукма- 

новиќ *  ïeiaio a Гдашшоѕ шѕаб иа HOB к ВОМ# Кузман Јосзфоскѕ 

нреку Кумѕновокиож партиззиекв одред ѕеетојувѕ да формира ззед- 

.шгевн ешераѕивен шжаб* к©£ ќе раководк ©о борбешкее дезствнза 

т  тттшттвш Зз»во-ерѕскиз?е варѕизавеки едш-шци ©д Коз^ач-

тџт М8СЅВ -1 Јужѕа ОрбиЈа* '  в© вѕорелеа половина »а воември 

1943 годшз езсзеаеува провѕла во Кумаѕовскаха паредсва opraва- 

задвЗа* нрЕ шжо во рацеже tta иолждајаѕа иѕѓааѕ два члеиа ва 

Несетоа комшее® н чвамнѕзи парѕиЗии**"^ офо деаува sa аѕвесво 

вренз да ое сѕоивра уабосаѕа на Кумзновскаѕа парзшска оргзш- 

звдаЗа* меѓутоз» бдзгодаревие sa ѕоиошда ©д Пеѕѕиоѕ обдаехеѕ 

вомшег a Кузман Јоожфоека -  ГШѕу* Кумзвовскѕѕз парѕиска opra- 

таѕздаза брзо ее сгабшшзирѕ, Во декемврн 1945 годшѕ дри оваз 

Парѕиова оргѕтаззшдз -бава фарзтрааа ш © парѕиска заздоздса» 

ko;}© ж2© ѕе издевѕже ѕ*В@дко-Веен«н§^°^ но so вас2 ©фув8&е sa 

Кузман Јоовфзски меѓу « т ш е  на Нарзгиечагз вргавваацвЗв оа 

расѕурааѕ в по двесѕе аарадња разви илегални пзрѕвеки маѕераја-

ли* Поеле »оемврискаг® провалз од 1945 годввз* од членоввже 
ва Неотиох ©бласжее комижеѕ (за Кумавовскаѕа паржиска орговиза-

циЗа a Кумзво-векио® парѕизавски ©дред® и за жеревоѕ ш Оконска 

Цреа Горѕ е з@до«ев Љуѕв© Арсов) • Go еегова вомош во вочеѕокоѕ
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ка 1944 година Кумановскиот дарѕнзакеки одред зрерѕена во Кума- 

новскн парѕизански бѕталзон. Голема улога Кумѕновекатз вѕрѕис- 

8 a оргакнзацида и Кумановекнот кѕрѕизанеки бзталјеа, по днрекѕи- 

за шџ Еузман ЈоовфоскиЧШѕу одигрувзѕт и so време вз Февруар-

скнот иоход 1944 годива, во одиоо прифѕќањеѕо нѕ треѕатѕ 

груна баѕеалЗови од HOB 8 ШШ sa чедо со Главвиоѕ шѕзб ѕрк шш- 

иоѕо прнстигвувѕиив иѕ ово^ ѕераѕво вфораѕа подоввна вз февруа- 

ри 1944 Г0ДЕМ8. iio нзвржувш&ето ез оваа задача ЦК ез ВДМ «  Глав- 

шот штвб ш& HOB шnm  г »  авгаѕжу* lap© Нацева a Base Авдреав, 

кој иреку Неѕѕиот облаоѕев ѕодеѕеѕ врветигиувааѕ ва Кумѕѕ©8е«н- 

оѕ тервЕ« Во врокз со ова во ниемоѕо од петѕи феврузрн 1944 го - 

дина од Оѕехозар Вувмзиовиќ -  feirao испратеао до Кузман Јоспх- 

фоскн •» Пиѕу, ce велиѕ иЈав« мунз Куманавскиоѕ бѕтзлЗов ведваш 

д8 подгоѕви база 38 еместување s a цеѕѕароѕ, Ако веможе ва ш®~

шшт тереѕ* ѕогш нека ;за шдготва* на теревот ва Вра&екиоѕ
л „ ж 347) одред*

Шсто тѕка Кузмаш Јооифоекѕ ѕ обрѕувз внимаиие a 

ва Краѕовскатѕ парѕисва оргаѕѕзадаЗа« Ио формнрѕњето на Пеѕsh

ot обласааа комнт es члево* es овод Komet es ѓорги Икѕнаѕов ro 

задолакува како ©дгоѕореѕ зѕ Меснаѕа парѕѕска органѕзадаЗа во 

Окодзе п Кратовоката парттекѕ ©ргаетзадиЗа*^®^ Во ова време 

Крзѕовската нарѕиска организади;}а ce состои од две ѕорѕиеки 

ќетшш sos една ce ш&оѓшмзso casinos град Краѕово» a другата
- Ѕ49)

во рудникот Дѕбрево -  Врободгавеѕо« '

Од сѕреѕа 8© Петтиот обдаеѕан комиѕез? н Кузмзѕ 

Јосифоеки es Кратоѕскаѕа нартискз оргашѕзација редовио дреку 

канѕлш ж е непраќѕш парѕиоки матернјал, «оЗ е редовво разрабо- 

туваѕ од тамошното чдеаотво* Meso ѕзка годема дартшека помои
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Kpaxöscsesa ѕзрѕшска организаѕаje добвва и од ОДмавовекезв 

тџттт ©рга«изшрѕ|ѕ# кодѕ 'е иомасовна и so^atea a upetsy Ko

ja  ш EpsïOBCKaï© нарѕиска оргаѕквацкја ѕепраќра орвѕге 

борда во Xÿitaâosecvo* парѕизански одред. Скоро ѕеѕовремвво 

ттв нѕсѕавува аровада во Оковска$8 и КрканоѕокаФв парѕеиска 

оргаѕвдацѕје* сјшчѕѕ 1‘аквз нровела ce случува и во Краѕовекѕ- 

Ѕ8 нарзшска оргзшззција/'''"4'^ мезѓузгоа* без веков шгешка ш>- 

следнца* Значењето ва Кратовскагѕ ѕзретека оргзѕизадаја ооо- 

бево варасѕувѕ во време sa изведувам.его» «ѕко и косхе февру- 

арекѕоз? поход во пролез:«© 1944 годшз, за ѕз?о ©е преземени 

мерки tie само од Пеѕѕио* областен «омѕтееѕ a Кузма» Јоеифоски 

-  Шигу» ѕуку и од другаѕе члевова ва IfC ва ШШГ- Map© Еацева 

ш Base АвдреевЈ^ amas© всѕвте ce ирефрлаж sa ѕереноѕ од Ко- 

здзшиоз.- крај.

Sa време sa ОВО3 свој specs©3 во Скоѕде, Кузмав Јо- 

евфоска доѕе веироаевлив револудиовереа придоѕес, ве еамо за 

форшрањежо* ѕу«у шза рабохаде вз Ѕеодаоз Обжаотеш ,

so кој 203 воарвј другвхе задачк 30 вршеше футдѕјагѕ секре- 

*ep sa 203 Облѕоген m um m , Кузмав Јоеифоекв посхојаво ce so- 

ееше со ндеја да формчра и Шѕѕб sa Нетеѕ ©иерштвш зона «  «©— 

кој одкаадр«© ш2С ги алашраше ' дѕ влазаа? во воеваѕе раковод- 

еѕвз на ов@© Оаерзшивва зоаз* ѕој га споменува чаозо пзѕи во 

своше извешааѕ ксврагеѕѕ до ЦК sa KIÏ1 , во кои сиоиевуѕв 

вшвага sei Јушо âpeos» Вара Ацеѕа и Круме Нзумоеки.^®^

Исѕо ѕака Кузмав Јосвфоска уеаеѕа Пеѕѕиот Обласѕен тмтет да 

го ѕоврѕд со каналн, зрссс« и ззвкм, со case осѕанаѕи Обласни 

шмаѕеѕи шоие-рзшвт m m  ш ш&џттединица во Македоѕида, 

кѕко ѕ со одераѕиваиге boss* ѕархѕеѕифа оргѕнизациѕ и вар-шзаѕ- 

скшѕе еданкцѕ во Србида и Космеѕ, з воспосѕавува ѕ

. Д
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одрѕува врскѕ и со револуцаовервиѕе двпмвв од еоеедѕкге зем- 

дн, sa sffio ûeсжане збор тв&.твту во шрудов*

ѕр). Црвдовесоѕ иа Еузмаѕ Јосзфос т  колеѕо 

-»а #ормкрзн,ето sa нсваѕа Вародва

евнѕува&в на âOHOffi

Be леѕоѕо sa 1943 годѕнз,ѕо penetme sa lp  КПЈ a 

нѕдвиеошѕ© тртжст ш воено раководсѕво на Жаѕедошѕдѕ, во 

вкоѕЗе ce формвра Акцвовев тошѕе® вѕ Вародво*ослободаѕеле№> 

os $рон* sa «ааадошЗа00®^оо задаѕа дз $& нрошѕрува ш ѕзадажну* 

B© Народно-ое л ободше л и a $ з борбе сред ѕирокиѕе ѕародни маои и 

пред ѕе дѕ го прсмѕирува позадвѕсквоѕ фровѕ како бааа аа нарѕи« 

завешгае одреди» шВародѕо- ос ло бо да®езшаѕа војека на Маведоѕи-» 

даѕ кодз во фаза sa создаѕазде, како ш веговсз крерзевузаве во 

ѕздшнрежа база од кода ѕреба да шква®нздвисоотѕе органи sa 

новаѕа езродѕа влаот вѕо ее раѓаше* Овод штштш врѕ

ноговофо фррмврвм« ецоред едеѕ од неговиѕе тлеѕош» го еожа*~ 

ѕувалеѕ «Мѕлаѕ 1ш®* Киро Пеѕрушезз, Дтаке Зографоки, Шане Чуч~ 

ксш ш Киро СѕоЗзноскѕ (свшгеввкЈ ;®5 сжоред еден друг извор

во овод Аѕцвонен к о м т ѕ т  10# ва Маведовида влегувааѕ ушѕе 
ш Кшро Глггоров, БлегоЈа Хаџа Давзов ш Лазар Ооколов.i!

Во прво време so своежо формираае* овој А&Јрштев коатаѕ ела-
. f ) »

бо рабогеѕе в ѕе вокѕжувеше резу*Ф«$и во иепохвувавдѕо на ово- 

gas© задажа шш му беже доверевз* Ваѕваѕз verosa »еакѕивѕосѕ 

оеае забележава од еѕрава sa ЦК »a ШМ в Главввоѕ шѕзб sa HOB

* i  *
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ш ПШ и делереѕо® îia ЦЕ КШГ Свеѕеоаар Букмаиовѕќ **■ 1ешш ш ■ 

враша&еѕо за веговаѕа шеазгамошвѕ де^носзе» беше посѕавева 

н es дневен ред на ПресЕзнскоЕо оовеѕздоми ®о врека ео ова 

шогу шшиоѕршѕаке за поназгамошно о̂ ароширува»е иа баааѕеа

В8 Народно^алободадгеашаѕз војка во Макецѕш^ , на Креспаи- 

ешѕо совеѕуваш ce водеа ѕшроки дискуеш, кеко резужеаѕ еа 

ксш беше доееееѕ ѕаклучак да еден ЦЕ еа ШШ ш ва Гдав-

таоѕ ѕѕзгѕб нѕ HOB ш ШИ оди во Оѕѕоѕде оо задача дв тчаште 

вшшвтшв ва Ашцштштшотттет 10# ва Ѕакедотада» Оваа аа~ 

доча» вокраз шмогуѕе други задачи» му б « е  доверев® еа члевож 

sa ip  В8 ЕПМ ш т  Главниоз; шш6 »а HOB и ШМ Куамав Јоснфотш 

-  Ш®у* To 5 наЗпрво ѕребоде Акцвонаоѕ «tomates ѕѕ 10# ш Макадо« 

тадз* чие в*ш седвдее ce каоѓаѕе во Окопде» да го реорганизк- 

ра ова «евжраше ракоѕодсѕѕо на HO# на МаведовиЗ® и да ги ио*~ 

врзе ease Народво^оолободтаелшв одбере ѕ други оргзни ва бор- 

баѕа што беѕ формарани so Макед©отз®9 a поѕоа од шв да форми- 

ра Мшѕциз атшѕеш одбор as еввкува&е на A6ÏÏ0M, коЗ исшо тат 

треб&ш& да дедсѕвува во Сконје« Ведваш хга евоваго формнра&е» 

Ихшдиз авзввдкоѕ одбор «ребаве да гш ашснше пофребвике ѕодго- 

фовкѕ ѕз свикување на АШШџsa кое оауѕѕе немаше 3®сва вреа*- 

сѕава easy кога» вшу каде ќе одрша* Ако аа tea аосѕоеа уелови 

ЦК sa КШ н Главвиож шѕаб sa HOB ш ЕОШ дака бѕ моѕело

да ce одрж шш m  Qmn^e*^0^  Ведаааѕ ш  ѕрисжкгнувањего во Оѕо- 

дЗе* Кузман Јоенфоски со целаѕа свода реводуцвонерна големишз 

08 ѕафраи на резлизирѕње sa osas ѕздача, ce гледа уѕѕе од 

првиѕе неговж ш&шаш нзведа*аѕ иопраѕеѕи до Ш ѕз ШМ, пс не- 

говото иџтшгшузте т Окоизе,

»/*
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lio дозѓањеѕо во Скоаде Еузмаи Јосафоеѕш арши реоргзшиза- 

ција шш&жв иромева so сосѕавоз? иѕ Дѕцѕеквоѕ комкѕеѕ sa 10# sa 

ШжежошжЏ a pa меоѕот ѕѕ Kapo GsojesoB кооотирав © Денчо Дроов* 

Basa peopraaatapavaec Аккиовев коми*еѕ аа HO# ка Македони;ја,ш> 

Öapai&e pa Куамава Јосифоскк,во еевзгември 1943 годавѕ го нздз- 

де ррвиоа јшфов?®6  ̂ коз аоси ваедовз "Нрогдѕс од А&циодаоз; so- 

шѕе* вѕ НОФ «а Македовизз до Македрвсѕио® карод за сѕаауваве 

во BOB a пзрѕизавокиге одреда за борба тѕроѕмв окуавѕороѕ a до- 

ш ѕ ш е  предеввтда, a зо заедашца оо другитѕ Југоодшвенсѕи ѕа« 

родк.ѕ*

Швѓута, уштеод првжѕе момешев по пркоѕкгнувѕ&еѕо во Ско~

пЗе, so pactes «za оо Акдеоаиох sources sa HO# на Македодаза Куз- 

мон Носжфоок® наиде еа гожвт <$ешти кедорвзбврааа* Sasa, 

чжтт ira Џ1 es КШ и Гдаѕшкоѕттшб ва HOB ш ПОМ, Оѕрашш To

ros» со ееќзва % рзбозеаѕа околу форшравеѕо sawepaxeovo ра- 

ководеѕво на HO# шШшшш^ештшт одбор «е  одеше ©ддзлеку

оиава аако жто оиекувзше вазвнсоѕото парѕиско и воеѕо рзковод- 

еагво нг Македошфз» 0© извесш дуѓе, son ѕребше да влезаа? so 

coosasot sa Жштт^аштшот одбор зѕ еѕнкуваље на 40H01» Кузман ■ 

Јооифоски шлаше големи ѕ«и*©*«н*,|ЗИ̂

“Kas© резугсаѕ sa sue ѕшкотеи* веет noeaæasiy so сеќава- 

K>as© Сѕрахил Гвгов, Кузмае Јооифоски усвеа д@ формѕрз Инн- 

ipg stases одбор за евикувзње вз AGHGM, $уку форшрз Adiposes 

Народво-ослободгселе» sources (AHGK). I  новра.3 геввага сгсуѕ** 

даЗѕ и ѕедоразбжрзњаж© so ѕрека оо форѕдарањеѕо sa АСШОШ до кок 

т&шде во ösonjje» Еузмаѕ Јосафоски «  Нгсу* тко со ѕеунор-

ра реводуционернз ©нергиЗа правшв« голема напор« дѕ гн убеди
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вево« од жуѓ&ш® од MOI» « • «  бев сжроттж еваќава* иеис*» 

путшоот ш шжтттеѕаќаш», %&т аравтагаоеѕа sa джшјавв

ѕа AÖHÖM. Веднаш шџ*оо* Еузмав Јосафоста passa вгарова a«eïas~ 

woo® sa фордорав>е sa, овцвоаа Народѕо-ослобохвѕелна вомдаош 

во ОаонЗ© «  ®о вва®реѕиооз1’ 8  ѕѕ МѕкедошЈЈа. ®ЅЅ8 ̂  fa© sa tposao 

вреав цро^ави^а -рврова, деЗвоеѕ so тОашзиравесо sa шаровшее 

аеродни шеи од МакедоеиЈ® во Кародво-ФСдободвдеЈтѕѕа борба*

II© форшрава®© акдаони НародаиФелобФдѕѕеавѕ вохаѕвѕа» Крш ѕ 

«Госафоова г.а вадодакуваше со миогубројѕа зѕдада што о© гдеда a 

од неговноѕ аамаѕаЗ од 5 свпѕември 1943 годиш шшрвзев до 

IP  на ШШ, was© o f os« *Оргешшадам аозздинаага нреку Ѕвродоо~ 

ое до6© дшоттт кошпо« и Парѕнокѕѕз оргашѕѕци^ѕ (ео ааролш©

-  ное)” оо едввеѕво sa Фрошео® штазадиввз?©« »  «0© sa ipowt© 

*► о@ sa шбеда®ѕ,г» ѕ коекреѕѕо ковферевшш* бттшчт куреевв, 

зшска иттоо. аарѕѕзаавѕв# ѕб«ршвИ| живачвв, шгеѕѕгакк и дру~

ги ѕкѕѕѕк« Hasnpfssppsa&e öa söspai&e ветгн» дѕѕераѕура со(паро- 

шѕе-мое) м0е sa варзѕадежѕе*,,3б  ̂̂  F « e  поголеш објесѕуваае 

на задзчзде ш  овае Народш-ослободташшѕ вогшгаѕѕ дѕва Кузмав 

Зосифоокв -  Sissy so евоеѕо дасмо од 1? оаѕоѕврж 1943 годтаа* не- 

нраѕеѕо до Кесвѕо? коаѕѕеѕ ш@ ШШ so Нрвден, ваде шшува з 

wa^wyoo шшезжа рабожa ее соеѕожѕ 1/ Полизтчка борбз, с^варашз 

адавеѕѕо на Макодовевжо® варод -  Народно-ослободиѕелон фронѕ 

во öopöa®8 проѕив фавшсѕткиже окуазжорн» вдоовѕѕе иѕмеќарш» 

зо еацдаѕздѕа олободе» рамгаѕраѕвоѕѕ и везевиенос® mi isem« 

ферешри» ш ш ч Ш џ в т ц ш т џ демоеезерацаа a процеси) * 2/ Дгтаацаова

ѕреѕагѕвдав рзбоѕа» ѕоѕуварѕаѕра&е на иаретзаашЈ©* HOB» cera 

оолободееаѕа шериѕориза со народно-демоврагока вдзеа, авЈршѕо

’»/*



u борботе Спахемѕ шнференцин9 веешш, бмтеш, борбеш

ларѕкзански ш с и , парѕѕзански веделж sa помоѕ, ежнзви* прззви- 

чт  дви, колекзнвно «ааававе ш од о о д о * 3/ МобшшзадиЗа ва мз-» 

eett* Ѕ0ЛЅЈРШ8 ш зкцново 30 HOB (гшзекз болшчки access, т«* 

твш ss з »0 1 »е  и коадурадаскв ш дрдго). 4/ Me-

бшшетрше ea и&ршшшш ѕирокоѕ барш* офидера» нрвевсѕвев© док- 

fopa» болвтара» вросвезви в јаввв рабсшшцж, борца од шнатошо 

н $ак® ватзму* 5/ Мабздшзацѕјѕ ва мѕ®ер-и$здет ередошва -  ва— 

рожно cera ѕимскѕ номош во нари, злаш*20? ѕгоиол веш» жорада,фа~ 

вели9 шаловк, варакѕвцв» жевли, лекови, ккигк,

расѕурање домзшш« бнблноѕеш н свзе вреги opysge «  муншдаЗа*

6/ Оргаивзацвја еабаташтш днверзавге«в аѕдав a аѕавваѕѕ ш 

гслемда* OKyiiar-opcica шжелшшж шш круцни домзшки изродж«

?/ Обавешѕѕзва елужбш*

Овше Нѕро дно-ос лободихе лнж коивзезк зреба да ѕреЗдаѕ" 

сежѕде a so градо® и во оаѕ«** ж ymœe од cera иоезекшо да 

ѕретсзѕвуѕааѕ органи што is  oCEogaï дозѕдшаѕѕ» жозтдаЈја 

возжциЗв*"360  ̂'Овде Кузмав Јосифоскж давѕ наширокс и деѕадѕо 

обЗ©с«увзи>е «з  задвчиав «sa opra»«®® sosa® ѕ аѕгродко вл-ас®,

шфо ce рагазде во oruor sa Sapoдно~осло6одштетатa борба* По« 

кра  ̂ овие даведеш зѕдачж» овие вародво~осдободиѕелни вошвее- 

9Ж шопраќаме луѓе зѕ партизѕѕекиѕе одреди членова ва âOHOM 

88 оолободенажѕ sepœopmja. Еако Кузгѕав Јосжфоскжga 

еуштшввте ш улогата шваародао-осдободигелниѕѕ шоштечш жѕо 

®оз ш  создавѕше шшрум &ашедошш$а9 ce гледа од иетото »егово 

цисш од 1*7 ттшџш 194Ѕ годаѕа «espaceно до Месшог комиѕеѕ



so Шџшшџво к®е§ меѓу Æpyroso# пншуваѕе ѕ мНародѕо~ослободаз!ел~

даѕе к@ш егг ce оргава на Народко-ослобо диш едѕз^a борба на ѕе« 

■ршш$т$зт тед окрганн|а* a ва ocjmđoseeatea ѕершеорида ѕие ее 

opratra ѕш врава Неродно-демокрзтскѕ влаоѕ, ïae треба да изнадс- 

ѕаѕ од сздаоѕ процее на борбѕта нро$ав фодисхвдкио® окдааѕор ж 

m e s s t  е взиеќари, од борбнге а@ оеѕојдмгатдо ншгерееи ш Ma

na®« sa сшеѕаго« # пр®*у нроѕесѕоѕ ѕрдет» æepopoæ до номага&е 

на парз&зенвф® и народко-осдобододелѕѕѕ® војска. $оз е приро д~ 

воѕо ра#аве аа борбаде од т «к а «  прво, sa sa ѕрзви ш « в д ®  

opratm ш ЕОБ до НОК нз HO# аа Мзаедошза*1̂ 6̂

Saevopo но нрисѕигшувдаеѕо во ОконЗе* Кузмаѕ вран 

a реорганизацида т донолеуваае на Акдаошмѕ комшееѕ на Иародао- 

ослободиѕедвиоѕ #рое$ т  ЅакедониЗа« fo j одржува ловеќе сосѕа- 

®да со нлеѕовите sa Жомжѕегоѕ« со коа бал во шсшојаш врска.

На овие сосѕавоцв Штутш запозѕава члеводоѕе на 

Штт sa ЕОФ sa Македоннза подеагалво со рвзвојо® sa нзродно -  

оелободшедкага борба sa Шт&тш̂вт Југосдавија и со котсреѕ«’ 

шше акзавносде шго ѕреба да ги вреѕем® Авциоваоа кешѕеш.Ѕ6ѕ^

На едеѕ оооѕаѕев s© Акѕронаоѕ тодрѕав во ѕотетоЕоѕ sa 

ноешрѕ 1943 годаѕа* so erases «а Киро Ѕздрдаевсѕа во OKonje* 

liy&um 3 orn im т  шџт реоргатмавтЗв* Sa секреѕар sa Авциовио®

т т т ш  v q тттутБорш Езмѕески»^ ' Сосшзвог sa А^шоишот 

кошаге® грпеѕе површеѕ® ѕѕмеѕи т донодѕуваѕа* Ооради гшкоѕи- 

ш® a ведорѕѕбира&т1 a со ѕои ce среќаве Куѕмаѕ Јоокфосш - т т у

во Osorne so однос sa сшшшуввње sa AGHOH» *о ј seeto sasa ce 

обраќаше до ip  »a ШШ шдо Гхаввѕоѕ шѕзб со бараве зз издавање. 

S3 ѕекок докуменѕѕ од програмскѕ карзѕѕер, fass во едѕо ѕасмо
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од 4 џтоџжџш 1943 година, нзѕееувадки $@, полсшбатз ш бугар- ..

окшге окутаѕорк. *  нз нкввгае слуги (Basso Шисзјлов}, *тЗ $а иог 

ѕаквѕ goagpeCiass Глттгоѕ. ж$©б да ѕзлезе ео «ееоЗ ѕроглае коЗ 

бв цоедуѕшш како мѕѕершдед за рабоѕа меѓу масиѕе, шхо ѕреба де 

ее разбере #ц емѕезаФ.а va здкшоѕо». во кое гшвдјгѕаѕ |!$оЗ прогдас 

би грвбало да биде ѕокотсрадоа во одиос ва цедиѕе иа борбаѕа 

»а .Македовекаох ѕарод*"06^  Во шѕоѕо пиемо Кузмав Јосифоскѕ 

ѕз едне деесѕо шодуваѕ пЕѕЗ вас ce оѕудав* avise a aiaavve мго* 

гу 02 .ѕаму чека* MO собрзвие з«о ce образува, совце

огреј аорех Ш водска,иЅ6б  ̂ î£ora во отомшрш 1943 годаѕа во се- 

ѕоѕо %вева Веда беже издаден ШШЅШШШМ sa Глаѕвнозе жшзб ѕѕ 

HOB ш НОМ и иезжо* му беше доожавев аа Еуаѕѕав Јосжфоскк •  Busy, 

во Скапде» ко  ̂ ѕреку шшгздетге шавџжш го неѕраѕж скоро во ea

se окутѕраии делова va Мекедовада, до порѕжскиѕе оргавиѕашш , 

в до здиратше кашндак «аде без формирада, зѕ раѕребошѕз н 

обЗаенуваве *а «егоѕаса еодрзкиѕа* Изтфесѕоѕ беѕе добро apat

ites ж со воодушевуваѕе va сеѕѕде so МакедошЗа, оевен некои 

чжттж sa AEQK*366  ̂ кој - ѕаедш со едѕа група иотелевѕуалаи 

§о Окшде зазеде негзтивен еѕав so однос sa ш&чшшт sa рсшаза— 

љеѕо sa вадшшшгооѕ.о ѕрвдаае sa Ј&акедонвЗа во рамтѕе sa Југо- 

слхавѕјз. Во оѕае «оманѕѕ Кузмаѕ Јоеифоекѕ разѕн шкрока aven*» 

S0C2 ѕо доказдве&е va жевревнооша sa Машфвожо» на Ттштт 

шѕаб sa HOB ѕ ШМ. fog so овод гшвод одаува иевол«у ооезавсадв 

ео члеттте sa ЈШОК* како »  со луѓеѕо ce предвадеви sa 

ÄCH0M*̂ 67 â so soso ѕреме коѕжакжирше ш оо sa КШ «  Глзбуи-  

02 Ѕ2аб и гш обззесѕуваше sa дадеѕаѕа сиѕуациЗа* Од вегоѕоѕо - 

1Шеме од т  ѕоемѕрн 1943 године иоѕраѕеѕо до ЦК на ШШ ce гле-
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да m m  т  sporo© џџшшвео aparoaopmnateva ХЕамфвсѕмг Кузмзе Јо-

сифошн го жзѕееува овое*© тттшт9 за асираваосѕа иа Машфео- 

® вдшѕѕжз sa Македоетда, во кое ®о| s@Mi в0д м©а$о pas — 

Заовува&е аа јасво оме оаш ce бориме sa етбожт КакедоваЗа ѕ 

да ваЈзшоѕо соедетувша ® едвво мозшо брагоеош рѕѕбара*»

ш  ео оаѕанзѕнфе бѕжанеет ѕародѕ, spaiy ctaatcasctceia фодѕраѕр«* 

3©# В9 коЗ® ж ѕре$зшдиѕрема жттшт® ожсто%з$ежо®вз олободт

ѕѕродш дешнразгока федехѕраѕна ^угоодзетја» Јуашоодшвз анскѕ 

созуѕ.м ■ Crnog зборзгва s© ѕ о г sa Еуамаѕ

Јосифоски so одаоо ѕѕ идетша$а ша Нак$до8ај& во ваадоцвјааа соз- 

дадада so Biopais ево$е-ва ве$нв* Рруаашѕ иа штежтѕуалш ©д 

Giosge a т&тж чжтвш ва ЛШ1С# шѕо s p e ij Кушѕаа ЗосЕфосѕѕѕ ѕо- 

upaisga нриговор sa Машгфеоѕо® до Глзвеи©$ штв 0* беѕе од Еузмаѕ 

Јосафоска «  Ш тј  «кѕратгвршшрв« со едедааге зборови: !ЅЅ?ие ду- 

ѓе O© mmÉm ттшжтушжшод градеѕѕа$а ©реддаз «он ѕадмалку

го оееѕиЗѕ окувахороѕ« Hbbboio ведаразбаран»© sa аародѕо-оодобо- 

двѕодѕоѕа борба ое гаода so $оа шѕо ѕѕе за Basais воору&еѕѕ 

борба од 1941 гвдава ѕедаѕ дша е забрзаш* д@*ѕѕ © ѕоа едепо 

воижрек* sa брбѕја« дека isa| use a a s e n s  уедоет* зкравж- 

$e ce ѕалудш. fs© лу#е e© двмииг во ѕзршшЗз швѓу тпезекѕзез-» 

циѕе н, 0© разбира® apasaai a гохеркрееѕ тиггтше ш 

im штшѕѕ ч®шш$џ$ нѕ дурн ш т®го вримаа® ш гдедашѕе-

$о- вз Ваѕчо МшсаЗдоѕ a друга вредаѕтиш ѕ сдугн ва окувоѕоро?«8 ̂  

Како реѕудааш ва веуморѕа$а раводзгцвоаерва рабоѕе меѓу пригово- 

раааѕо sa МааафооѕоФ a ваѕваѕе приврзеѕкдш, Еуѕкзѕ Јооафооаа 

даде годем. иридоѕес:1 $ие жуѓе да 5® вжеѕивокзѕз оуѕѕжиѕ

ш Шашфео$о$ a да ее ѕџшдџутш шоЕародио-оеЈшбодшедѕаѕз бор-

'«/ .



ба» a ттшшвв од нив да егаод* покасш и члѕноѕа .ка ДСИОМ. 

Цввжралииоs s § ® ïg f . «a ШШ a Глѕвнао* »ѕѕб as HOB a ÏÎOI, apoj- 

чувазет ja  ново sacsetsssese'. еитуацжја ®о вјјскз eo ѕешсоѕшкге ш 

Кугшаи Јосифоеки да форшра' Иницијаживен одбор за сввгеувзве trn 

AGH0M» како «  цриговориже ѕѕ Мѕвафееѕѕ®» реди Инвдазагивжшк од* 

бор за свккувѕ&е из AQB0E да бнде форшран ири Глзвииоѕ шаб 

na HOB шHOB». Штт^тшвтвт одбор беше форшрав ков крајоѕ вѕ 

дегеешри 1943 годива во е « agio Црвеаз Војкѕ» каде ѕшо во ова вре* 

ме беше бззаѕа sa ГлавниоФ дааб sa HOB ш ПОМ ж Ценѕралнно® ко- 

шѕе$ as КВШ. Меѕодија Андонов ** Чаѕѕо бше избрав зѕ преѕоеда* 

ѕел# з Gipsom Гигоз зѕ секрехар вз В ш в д в ј о д б о р  sa еви* 

кувѕ&е на АОНОМ.370  ̂ Неговоѕо фордаран»© беше прамено од еѕравз 

ш Кузиав Јосифоски ео одутевуваље, жѕо ce гледѕ од веговото ш * 

смо од 19 јѕвуаро 1944 годива всвраѕано до lp  sa ШШ, во кое пи* 

шуваѕ »Поздравлдак со радаех ежварашзѕго «а Ившдај ѕ одбор

sa АНОС ва Иаведовиj a « ^  ̂  Ведваш ао еѕоеѕо формнрѕ&е, Ившдеје* 

швшт  одбор sa евѕшјвање ша АСНОШ доеесе олхдоа дз ce расѕзшет 

Акшшшт хтшттsa Нѕродно-осдо6одетшгоиоï  фронѕ ѕз Швиеддаш* 

ja# Osas одлугеа од сшрзна ва IP  sa KOM веднзш му беѕе ооошзе- 

ш 8© Жушм&т За&тфооаѕ so Oreonje* во шасмого од 18 јзауерл 1944 

Г0ДШ18, so see етвувѕпѕ* ш Акциониоѕ вотдо*» кзко тзгеов» pao- 

ѕушш го според одлукѕѕз еа Инждијѕеивниоѕ одбораа АВНО Ma* 

кедоѕнја и Глзвеио!’ жтаб. Да ce создадаѕ само шсш  коивсѕѕѕ« *  

НО««ошѕех8 *# *.п̂ !̂  Скоро целоео време од евојоз? последеѕ 

пресѕој во Скогајеѕ .Кузмаѕ Јосжфоеки ѕеумврш рабоѕеше вз созда- 

Ђш  ва каѕади н врсккј, sa префрлзве вѕ лу#© sa паретзавски^е 

едшшѕр ж HOB, sa reo и sa префрлаае шв дуѓе 88 елободна sepsto*

./#
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риуз so ш б т  иредвиденк зѕ ч ж е тв  на АОНОЖ. За оваз дејнвсѕ 

Hö Ншу зборуваазг иеговита мвогуброуеЕ ѕаома, во коа ѕој ша 

еоеочува sa овие paöota тв паржискете оргзнизации еародео -  

осѕободнФеѕшѕе коѕшжежж. fojl многу ш  ее воодуаевуѕаше ва 

оддуетз?© es Вѕорого заседаше ез АЖОЈ ѕѕ кеш *вој so еисмозго 

од 20 декември 1Ö43 годаеа иенрадено до ЦК т  КШ ташувашеѕ 

"Окушзгиезж© АШОЈ, »еззените жеаоржекш реиевија, федерагив- 

eoïo уредуван»© »a Југослави^з* како нример за балканскиѕе »ѕрода, 

аризвзвзжеѕо рамноеравноож es Мекедонскиоѕ дарод во брзѕска 

зѕедтша es приацштоз? швезмооиределувѕњ© до оѕцепуаа&е» оргави- 

зжрѕаеѕо «a eau© мдаде HOB ш формирање a објавуаѕ&е «а Главее 

шѕаб, еолегувањеѕо еа Мадафееѕо®, говоре&е sa борбаѕа на наша*а 

HOB шШ жреку радио a печезгож, кој- сиѕе овие иежѕз ce примени 

од еародеше м@сш*п® '^Ј Новаѕаму во исзјофо аиемо дашувеѕ »Оеш- 

ѕе решееиЗа еа Окуштанзѕа» Веќето -  ерогл асувзже sa ѕрдовен, 

законодзвее ж изврѕен орган, т т т ш т у т а њ е  НКОЈ со прзво ва 

ѕривремева ѕлад©, Федеративно уредува&е еа јГугосааввја »а вача- 

лоѕо самоопределуваве до оѕцепуваже доброволео присоедикува- 

ње со други еароди, деклѕрацкја зѕ монархизаз?©» како и соета- 

воѕ ва Нретеедаѕелсагваѕго иѕ 1BH0J и НЕ0Ј3 зѕсни ее фатш  sa 

ѕравшаооса ш потврда на жта^аѕа еа Жзаифестоѕ во деѕшгшоз 

еѕао вв НОБ. Учесѕвозо ва вашвоѕ соиародва« Двшпар Влѕзсов во 

АВИО Ј, како назиѕрзѕж' цен«радшоѕ# правоеѕедедшш еа Гоце ж 

Крушеѕсвеѕа република, взѕрен ѕоборвтс да ce гѕакедовскохо прз« 

ш т а  раѕрежи со еоѕрудшчежежо б а т з ш т  вароди

ш прогресквните дваѕке&а» швтото го воаврд« шшшот ci'ss и иро~ 

гресиваосжѕ »з еашзѕа
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Osa © y&?e едеи до«саз sa аравшптга согдедува&а »a Куз~ 

Msn Јосифоеѕш, sa шсѕоѕо »a зоваза Мзкедовекѕ држава во адѕѕ** 

ѕѕ Југоштвееека фадараѕѕјв* Од оежо овѕ можше да жзвдеѕеме 

т ш Ј ч о ч  дека © гохак ре во луционерааоа придонес sa Вузмаѕѕ 

Јосифоешѕ во формара&еѕо sa органите sa борбаѕа, ©д оа рода 

ѕовата Народна вдасѕ и во еоздаваае sa уедовн s© ©викузѕи»е sa 

AöltOM.

д/ К.оватте со обдасѕм?© кошѕежа« оиева з̂швѕкЕе sohe, 

воааааа едатиш и партасетвге оргааизатге so ака »  

жвешвосѕа т  [јДЕ

Ио п р и с ѕ и г иушшето во Окодгде» Кузмаѕ Јосифоскѕ, покрзј 

работаха ва фораара&его еа Пагѕноѕ ©бдѕсѕен комнѕе* в Вегѕаѕа 

оперѕѕивѕа зова* како ш sa форшра&е s© оргзниже ва вовѕга На- 

родоа вдасз? и свѕкував.© sa АОНОМ, ®ој годемо вѕимаше обрнува 

sa обѕовуввѕ>е*о и обарзувоааѕо sa арѕиови*© оргааизацш од 

окупирѕѕиѕе дедовш нз Македошзз* к гдад бугарека и под me aas» 

Заѕсна оѕуѕациз©. 1 во реадизиравеѕо sa ов©а зѕдаѕа Кузмаѕ Јо- 

agoem шѕана усѕезс* fo j  vaeaopo ао caoavo жоаѓ&љв во ОковЗа 

усаез да изградѕ цврсѕа н шнрока мрежѕ sa ш вреан речн-

еи ео сиае пзржиеки ©ргзниаашш ©д цешсрзлва ж асаочва Маседа- 

шда* шео ттт од дав беѕ тадожвот иа soeaa^atni араваа* ©д 

©spasa sa бугареваб* ©куѕштер.3^  Ѕегов врсот ©о и8?ѕ«о~ 

тте opraаѕзадан «  аараааааекааа едизидо вед кѕзли„jasena ©ку- 

цодн^а беа добрѕ» кѕко «  врсгсиѕе со Рдавниог шѕаб sa HOB ѕ TOM»

•A
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односко оо ЦК ш& Кш&тетчжтапарт Македовида. За цедо 

време од овод евоз прееѕод во Окопде Кузмав Јосифоски имаше 

воспооѕовево редовви »рокв ео раководсѕваѕа и базише, осве» со 

нзвесви мзли аректав воради ѕеири ј втажекдое проѕали, со сиѕе 

обдаеш ѕош ѕ««« к онеразшветѕ m m  во Македонида. îaea «ecso 

ваѕш врските »a 1р ЈШМ и Главвиог шаб оо ©бдаевшез шоштетж  

ш оѕерадовниѕе зош, ка«о «  вректае со Јуаша Србидз ж Коемеѕ9 

аа и со соседниае р е в о л у ц к о шертш двадеша* одеа Окоаде,

одвосео преку Кузмаи Јосжфоски -  Нету. fai© Кузмав Јосифооки 

го имажа Скоп;|е нрезсворено во ѕзжез жолишшки вутѕзи од каде 

шогу кзвади* врски т давкн, шечеа ков Гдавтеег шз?зб a Ip КПМ, 

кдео ш во сште оШ&ошт кош аш  a oaepatsstm зона, одаосгзо во 

голем брод ѕарѕвекх оргашдеацви ® ш рѕизавокк едавацк во оку~ 

шрашшз дедова *а Мекедова^а, a© ш задвор од Македоаа^а* Со- 

гледувадѕш ga еаособѕоефѕ ва Еуѕмзв Јоеафоеш* како добзр ра«о- 

в©да©ѕ в органазаѕор, ЦЕ£ »а КПМ ш Тжвшмшот шѕаб т  HOB a ПОМ 

во овоите ѕисма иоаражени до аего бзрзие дз Кузмав Јосафоска

-  Еету раврводв не семо со рзботзѕа Облвогев коцнпт,
®уку a со другв Облаеш « ошедоѕиц тто  ce гледа од ѕшемого на

ip  ШШ од 2 шотврш  1943 годинз непраѕеас до Кузмзв Јосвфосгш* 

«аде меѓу  другоѕо етшуваѕ ’’isolai©  врек© со организацишее во 

Вѕориоѕ Областеи кошштт е соѕеѕодззна« ТретоТџ четвртиот ш 

п е т т о т  Областев кодоксе? дрда ш  тш до иатшовдаа наредба*^*“7 

За цело време од ево^ог арее$о| во Скопје Кузмаѕ Зоожфоски бнд 

цоофојаѕо во врека со ЦЕС ва ЅШ в Т т т ш т  ѕ!х*аб на HOB и ВОМ
î

креку веќе вогомм брод кзнзјш, ѕ*о ое гледа од нсшого пасмо* 

каде сгожѕ «Врскаѕз меѓу »хебе ш вас може дз бвдеѕ глзвдаша ире-
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ку Одјшд, спореднатз ареку ПриЈшп, шш es друго месшо во

иеѕоѕго îiecmo сгомг п Гк цримивме Фвозѕе писма иснраѕееи ареку 

Кочка» Одрид и ЗЅридеѕ, и гоа од 5.о9., 4.10., 6.10,, 1S.10.il 

15.10.1948 година, Нреку Шеѕово sa пришвме шшѕо. !fU '

Иреку широкиѕе конташт зѕ$о Зтжфосжт вооло-

оѕавува со обласвете «омшгеги a а©рѕаска$-е оргашшацви во ваз*~

ѕрдоиозда trn Мѕкедоотјз, теј давѕ рѕ дарекзшви и напаѕоѕви-

3® s© усшетт ооѕварување es хзеволудноѕервиѕе задачи, Неговво*

револуциокерен врѕдсшес вѕ ове поле ce оосшож во ззддогвагв

шшгѕгшо рабоѕе&е врѕ dass т  гожт консшѕрацида,

дѕ ее форшрааа? ш фуешдѕшдараѕ? Народао^сддбод&ггедшга© кошгае-

ѕш к друге оргави »© борбаѕа a вс ж®о ce öoe^c^st етвшѕе зада- 
579)чШџ * Понзгаму дава наваѕсшвЕз© «ои луѓе $.рвба дѕ ce нзберѕр 

B© оргѕшѕе иа ковага вародва влас^, tea«o a за чѕенови ва âOHOla, 

иреку шрш кзнзјш, врски шдавѕш, луѓеѕо оредвкдеетѕ sa АОНОМ да 

ce тџафџшт тослободеѕага а*ериѕоризa, ̂  аоѕоа како да ce

иос>1'еп.ува со фвшшлшште шв шатш&тте борцк a sa наввоѕо уш*е 

догодемо аетажирање во a нѕафашасшвдк©i*a борбз. Кузман Јосифо- 

ека ведооЗуводе да км пружи секагсза помош зѕ да уеаешво фукцио- 

нирааж ж&ртшсштѕ органкзацна во мгеѕреввоеѕв* Еуѕмѕв Јосифоски 

беше доддее до ззкдзпиж декѕ за osct’seoic a уенешва paöoxa es 

дарѕискиѕе оргашшацш ш sa да вджѕ«tree ужтшшо дз одговораѕе 

8© миогубрсЗетѕе задачи шт пред етв гн .ш>вѕаву*вве борбажѕ, 

ногребно е при карѕжеетѕе оргзшзацет да aocsçm дсбро оргееизк- 

, рсвз обавеш^азез сдужба* Koewpesic обЗасиување зз оваа служба, 

k©î?û ѕрсба Д8 ce форммрѕ и #увкцвс»нрз, Еузмав Јосифоскк дггг 

во писмоѕо од 17 сжгомврн 1945 годиѕз, Ecepeteeo до Месшоѕ ко- 

ш$е® 8® КШ во Еридеа, во ков шшуваѕ м06авешѕ8^8а?8 о^ѕба

•/»
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88 иозадинаѕа е многу важна, парѕискЕог кадар код иродара нѕсе- 

каде во maornwe џ ce ишсересирѕ за ce# требз да биде вајаршоз!

обавежѕѕек euapa'i1. Keg како чуе шш шѕо рабога, ш£0 разберн, до- 

с$авда преку еводоз? секреѕѕр ж ѕѕка до^дувзме до добар обавешжз- 

ен маѕеркдѕд***58^  Be штвтвитшшт т тв

Шотфтмш дур» и до надмада тшжж раарвбснвува конѕуржсе 

06sBejas®5«aia едужба. Ова Кузмавово штш memo apexesавувѕ м 

едев од «рвиз?е довуиегог urne ce однесува за еездзвавежо изград- 

баѕа Ha Сдужбаге зѕ безбедвоез;, a код докумев® пресѕѕвува ушке 

едев доказ за шкрочннзжа аа ревсшуцио еершѕсш твлевт на Кузман 

Јоеифоеки *# Пату. Вреките ѕ «аѕалшге шѕо Кузман Јоовфоокѕ гк 

воввосѕавува ео пархиекиѕе оргзшшздѕш во внеѕрешносѕа ce ševa 

цврсшш и сигурви ш£о во многу сжучзн дуѓеко ш£-о издегувзле во 

парѕѕзенж штраќанѕ ce во ѕерѕнаееетѕе одредв »  други единицн 

дарекѕно преку жувкѕезг во СкочЗе, едвосво speiy Кузмав Јосифо-* 

ски# шшт ш во бдшѕшѕ va ше sapsvcvaоргаааеацаа нмало ѕзрѕв- 

ззнски еднницк, меѓуѕ-оа, вѕвшиге ѕрскв со тее чзр^иззнсѕш еди- 

етцк биле слзбо epraavoapatnu За еден взков сдучаЗ Кузмав Јосж- 

фоски пиѕува во евоеше тшсмо од 6 окзгомври 1945 г в д и с п р а ѕ е -  

so до ЦК на. КПМ» во кее сѕоиѕ "Немѕ^ки Вшола врскз со одредоѕ, 

дае дурн oï'1'аму npmxeue дуѓе зз парѕааана, незнек ѕаму да 

ве воопосжзваѕ врека шш ce Ввѕолааааѕ одред, ни Преспавскиоѕ, 

та Дебзрцз^з.1̂ 8^  He е редок сдуча^еѕ, a да ce видв

од шсшзга ва Кузман «Тосафоски, дека £оЗ во парѕжекиѕе органи* 

задш од вваѕрежвосѕа в® Мѕкедоиида# «ок васжрададе од ировадш 

шш вооцвѕо слабо рабоФаде» дѕ исараќа во ѕие оргѕаизааав вар« 

тот  кадри к ивсѕрук^ори sa да £«е варѕиеки оргакизадш saga«:-

ѓ f o i  ce внжереовраше и за рабоѕаѕа и ва ш -
•/•

ШВТ
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шк.8 -b o  овае тшџтотор г  ашт&цтшш us notare помѕга преку

т ш ш  како греба еодржински да ш&гжедвт шжегвжвштв весвица, 

докумшгн ш летоцш, шм исиреќа од Окозхје раѕнш вечаѕ ени маѕери- 

i 8*** шѕрај. раавв весншди. -  кѕиги, брошури «  жшгш 

маѕарвјадѕ sa разрабогувз&е и иоджгаува&е нѕ шдоодоако »i-isost*

mSOSÖ ШВ0 MB 999099*

Бројоѕ sa аадзадвѓе mto Кузмзн Јоенфоеки ги изврѕувз од nyenfor 

bo Скодје е ѕавшгшѕ тжт*ïo j  од ©вој ѕувкѕ вршв и ввФе&девг» 

еш дојзжѕосги* снабдувајки ги аарѕввавеаасе едавнца со нзјрѕзлии- 

ѕж магарвјажѕ# како* обжет, шт$ обукви, аѕумуж^ѕорѕ» ѕегразгкв» 

рвДЖ|а# У&је sa подмажкувзк>е sa брукјеѕо» рздшз-акгези и мѕогу 

Xlüÿra опрепа. Нзјдобра »syotpaipja аа овѕа неговз дејвоег* нок- 

рај многуге други докумеижи, преѕежзвувз хевсмоѕо од 24-85 феѕру- 

ар» од Base Аѕдреев a Mapa Нацева* ѕлеѕови sa lp  sa ШМ, пвду- 

вано sa дешг в@ ззгивува&ежо «© Кузмав Јоеифоски и иепраѕено 

до sera. Од вегоѕагз содржинз memo да ее видк сшшокож н© мѕогу- 

бројѕк мегери јзјш, Оо4  ̂ sto Кузман Јосифосѕш хребаше да ги ѕаба- 

т  зз шграбаѕе sa Иакедовскаге и Јужво**Морзвеки$е едшшцв, ш*о 

so усѕешне таведевиож #еврузроки жоход ce наоѓа ш  ѕерагоријахз 

од Козјажкиож мае*ш,

Имајкн можносѕ ѕршу добро оргевизирѕнага обаввсѕи- 

геднѕ еѕужба од ауѕкгог во Qsosje дз je  праги ожтуацијажз so 

окунирава Македовнја» Кузжан Јосифоеки -  Ilsiy уѕга од црѕадее де- 

ѕовк so сѕоеѕо ѕржегнгвува&е зо Окопје јз  уожувз засихенага фа- 

жазѕѕева бугзрскз ѕроѕзгзндз, јз  раоѕдамгува борбагз spots® оете 

into ja приважуваа Фзшетшкз Вугартјѕ оФдобохшгаѕ меѓу la -

кедошжоѕо васедеѕае во заѕадве Некедовжја жод ижашјаѕека оку~
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пацвја, a tisKO резулзеае sa tpsa вровзгавдз» извесев брод sa жт-

ѕбли од зааадна Жаѕедонвје од делоѕ ѕод жеаЈШЈавева фѕтттш&в

оедвацвЗа» шремгајгвааѕво дежош т  МакедоннЗѕ ѕод Вугзрскз о*гу~

иацвда, СогледувзЗки зѕ оваа фзшвсзгжчкз измамз, и ксриезееЗки

гн своиѕе голе&ш ©власѕуаа&а да мохсе да жздзва нроглаез во ше

вз |р еа ШШ* Кузша« Зеомфовш «оѕ spajöf sa авгусз? 1943 годѕѕа

иѕдава едш вроглае со «ш| ce обраќа до tse бегалци кок nfo ги

8Wtaa$ ибш8вда’% ко  ̂ го похдо&ува ео «Повереѕсѕво sa ЦК sa ШШ»*

a кое «гело фвшшшшш не поетоело. Удирзз ки ио лажѕа

нропагаѕда, Еузмав Јоснфоекѕ »  Шшу вѕ дрогласоѕ се обрзќа до

безкавсдшее ее вдедшкѕе зборовиѕ ”Вие сѕегваѕи sa шшттв т

муоолакгоемке фашшаш, тшашоеувзви, оставени беѕ paoowa» шло-

жеш sa бесеѕ ïcepop, бевже вротудеѕж дз ги рехвѕѕѕе родвжее ог-

шшшшш» Во шакво волеѕевѕе мнозина од вае вздваз во мрежаѕа sa

бугзрсказгз фашшчжчкз ирсодагзнда *"ожи за вашзѕз еешка «ивеачкз *§

кревн ее ее faa^asHse ai® Дѕбвтдае» одотм ве ce живее, Ваѕоз
SS1?)осшздже гш ©водаге домсд* бегејѕе» Вугзрида ќе зе ѕеалшѕв«** '

Зо рззобднчува&ежо sa дѕшшвоожа ва зѕаа бугареѕа фшаееаекв 

продагаада, Кузмзв Јосифоски во ѕроглзсоѕ- ce о оо зборобкже 

sa пареиекиее вктшешш борцв од ззпздве ЅакедаѕмЗа, со коѕ 

ѕке ее обидуваде да јѕ  разбшЗаѕ овзз ѕроиагавда ѕ иОсвесгениа!е 

оиѕо-з u ќвркш код беше го.одбрале пвтот еа бжџбзшв ве колѕеа * 

Браќз шсесшра, не ее лажеѕе и ѕе гк ваиувшаззее своиѕе огѕишзсѕ» 

осгаиеее ѕука да ги здружво и со борбз ѕзгоѕѕме вашшше пороби~ 

^елкѕ ве одеше во Какедоѕѕј« поробевв од Вугарсквѕе овупагсрк*

Игк в ѕагду вжадеЗа фзшисжѕчки окуиажорж., ôyrapcaaïe фшпошчпш 

сдуга в© Х««лерѕ* И *аау ввшаоз? варод цата» гладува и е «сгрв** 

бувзв од фашисЕШКиге врвсгшЗиш. fee  зборош беа од брзѕско



ЅЅб^ерце зборени т ce обѕеѕшшЗ®*51 ' Ноѕаѕаму во ирогласоѕ Кузмаѕ 

Јссифоеки ce нафрлу&а вз дттште ш ф&тшотшт слу*-

ги и 5» обдаееуѕа питзтѕ ѕреда шшшчшвулога со зборовшгеѕ « На 

вас mmбеошш шјчш&ш ce шшфџт$аошж да ве држет во заблуд©

к да ве дажаѕ* »©родѕшѕе ду&маѕи и издадотда, рззш Baute Шзшд- 

ловхр» Чкаѕдоздде* Гузежовда» со гожш обе&зѕа ota ќе ги ослобсдаѕ 

вемнѕе ersa«?в, lg  «arasa к ce epatts нозеѕе, вели аародо?« H e »— 

жѕз? теѕу Вугареѕшѕе окукеѕорн, вод кои т&т. еарод,

easy мааадевоааѕе аада^ттв дѕ »а »а ѕш а * в ослободзѕ* јш касео 

casas? да ве маекирза? со "AstoaaiiaaМакедонида", оѕи ѕна ce sep

se слуги sa Хаглерова Гермзнидз, Људозѕдецо® Хиѕлер креди 48 ме- 

оеци 5а пороби МакедошЗа и вашеоѕ крад го дзде на таадијае-
3ß¥ ̂оваеа Фшдаѕѕ? о ѕ и ѕѕков му беѕе вдѕерееоѕ.**

Шј &шш Јоеифоскѕ во овој евед проглас го повшѕуза 

Езаодовеааоѕ ѕарод во бттгтџттша борба ѕроѕжв оааа дуѕмава 

н адд&Зваца со оледѕтее ѕборовнг »Мразете в водиѕе отѕре борбз 

ѕрогив раепѕлуваѕѕѕе на ваедшеѕлш омрззз т издазшцшге аа läse- 

довокноѕ ѕарод a елугиѕе ва Хвадараѕ Ваето Kasaj јвовс Чкаѕров»

Ѓузедоѕ, БуЅев* *ае аарода наѕагак so ет »е л е л е  добро, тш ѕр*
#* \

гуваа? со senate шки и желзѕи5а.и<5оо/

Наредѕтае мееецк ©д својо? цресѕој во öEosge, sa ce 

до евоеѕо аагавуаа&е* Кузмаш Јосафоски «* Паѕу чеоѕо заѕн со овоа- 

ѕе оао тасххраѕеан до ip  ШШ шш до обласааже «ошѕеѕи a jmpsae- 

т  оргавизацни, уѕѕжуваже »  С$а обзасвуваие п р е д a ва т  к a s a улога 

sa овѕе домашеи издѕзѕида шиздаваше диреѕживѕ 'за е;тѕо разбнвѕ-
gag')

se. Кузман Јоси ј̂оскн, исѕс ѕзѕа, за ссгледа и големо-сраска-

ѕа ѕе^ѕшѕа ѕроаагаѕда» кода ѕѕо га има ѕуиѕено своиѕе ѕореѕѕ
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so иеѕов мее$в во севервз љакедоѕнЈз» во Кукааовско so ѕекон 

мес$ѕ из ззѕздвз Македонида (Jïopesge# Km escio#Сѕруако и. дру- 

гн) увидувадки декз ѕае го забѕвувѕаѕ расплзксува&еѕо на ѕосѕа- 

шш$о# ce обраќа so овод ѕроглзе до Иакедешекете взродки масж 

со швжтт i 55 Водете ееиомирлива борбз годсемо-ерн<дш$е

втешшџ шмштшжше м® Драже Шш&$№Ж& {В©Зчо a другш}*

шш СЅЕ89Т д« ja ѕоврѕ$©$ отв-џв Југоодавжјѕ» $еметца$з ие воро-. 

да$е. Хшкогаш вемѕ дз ce вовраѕи ЈугослоѕиЗз нѕ годеѕш-врвсавхе 

реавдозоверк* ^

М so виза другв докумекши и ѕисмКуѕма» Јооифосаа

Згѕозѕува ва ашгшротѕе двше&з so Мѕкедоетда ш ш  sa етв-
во*1

нѕо рѕзбваѕм*

Од еето досегѕ кажаво може дз ce ѕзведе заоуѕов дека 

иако Куѕмѕн Зотфвтш -  1'ш$у ѕоелв Преспзнеко$о совезгувш&е од 

авгуеѕ 1943 годвва ш  ое до свсдз$8 омр$ во февруари 1944 годи- 

«8# се 08оѓа ва едно месѕо, односно посѕо^ѕно пресѕодувѕ само 

во Снопде* Ееговага револудаонерна;з«$ишоо$ ce чувеѕзувз в зрз- 

ш  88Д т ш  Мѕкедсшида. Веѕет ое парѕиокшге оргатазацш! шдѕ иар» 

$8088 «шшшеоѕш ш борда во ова време во МаведонѕЗа, кои вемаде 

лшев допир 0© овод го-лем револуционер шш,нак, ве елушвале 

ѕз %mv0 ш ве. рабожеле so иеговѕге дшревѕива*



ѓ/ Сорабозгва со Народно «*

двдаее&е во Орбида

Шжвбу аодгубројвхѕе задачж «so Еузиав Јосифоски гв 

ѕрв@ѕ® зо Сконде* беѕе зздачаѕа да воошсѕзвн цврсѕа врска со 

Народво-оелободшелногео ддаке&е sa Југошсовевевиѕе аародв* Во 

ffiog одвос уопез да восооеѕѕви врски со Народно^осдободиѕедноѕо 

двш те т  Србија, одѕоово оо н©јзшшѕе %ужт т  Коемеѕ

a Вра&е* Од ѕушѕоѕ во Скоијеш воозшѕо од sepBtçpxjaxa ва Пеѕ- 

ѕ©ша оперетивна ѕова* која беже ваЗблдоку до Србаја, ѕодеа кав 

Јуша Орбајз хговеќе кавадк a јавкн. Иоѕо ѕакаЦК на КШ ш Глав- 

шоѕ шѕзб одржуваше врски со Орбкја вогдевшз дреку Кузмзв *Го©н- 

фоски* т $каво чжтнз ва;|виео&оѕо парѕиеко воено рзковод-

сѕво um Шт®дшшјз* «маа« оѕрешета pan© дѕ сорабсѕува со ©сдо*~ 

боднѕедввѕе двнже&а «а другвѕе Југослове&ска нареди* сиоред ба- 

раааѕа ив момевѕалнеѕа евфуавхја» Покрѕд ѕоа ©03 добаваше нз- 

ѕагсввѕје и дЕрекѕиви од ©©pans ©a деаегаѕоѕ и иваѕрукѕороѕ на 

ï$C ва i Ш so Македоѕија бвеѕозар Вукмзшзжќ «* $ « ш  и Добржвојо 

Радооз ѕљешшќџ шат т ©д '!Џ ш@ВДШ и Гдавшшѕ жѕзб* Шие во nos-*

одлноаѕ ш безрезерѕво за ©сѕварува»© sa оваа* сорабоѕаа беа оедо» 

веѕж ша КузмаѕЈосѕ|зоок»* за ѕѕо еведочаѕ до од ©вој

период* Од tnm ce гледа дека Под?у восѕшеѕзвувз. врски со вајвЕ«* 

сошѕе пзрѕиеки к тешш рѕвовддаѕел« еа Орбида* Коемеѕ «  Зужно~ 

so HOMOравј©* како ва пример со* Бдегојз Нешковнќ* сеѕреѕар ш® 

т т  Ш  sa Орбвја, Васвдаѕје Смаеевиќ, чжт т  Окрзпсѕѕо« «о -

•/.



миссеѕ 38 Bpai&e, Павде Јовичевиќ, сеѕредар ва Обдаоѕтаѕ комижеж 

ва KIIJ 38 Кеемеѕ и други. Наскоро по прксt игнувѕ&еѕ-о во ösotge, 

Жуашт Јоеифоски добивз звдзча дз осѕвари ноголема соработ- 

ка оо Народѕо-ослободиѕелвоѕо двшжеае во Орбија, Овза задзча 

20.5 5® исполкувз во пототтт шуспева да осѕвзра дарока a 

пдоднз COX38Ö02K8» «о јз  ce маѕнфееѕараае ез новеќе ѕолибз, какоѕ 

обареетувзве ѕз сизеуацијаѕа во Македонија и соседвгае бадѕсзвеки 

земјЖј иреиееуваве швдирекѕиви од дехегѕзоѕ н® ЦК ШЈ ш чле« 

иоѕ иа Врзшветоѕ ш$аб Свегсзар Вукмановѕќ -  $ешо надвор од Ш- 
ведошЗ® so 0рби$а» коордтаврање «а акцшге ѕз Македввскиже вар» 

тизански едетѕди оо ашршгае шџСрпските ѕарѕшзавека единици.

Heso гака octsapess е годема сорабоѕкз и размев§ на 

искувдѕз во ре волуцѕо ѕер н aï a рабоѕа помегу оргзшгзз-

хрш sa Македоѕзјѕ* Србијз »  Космезе» коЗа оорабоѕва т о г у  довра- 

несе 5820 поорг зшшѕрзно дѕ ce рззвкве воставшето во овоз краз 

вѕ Југоедѕви;|а,

fass so едео шттод Добривоје Редосѕвљевиќ, дзѕнраѕо 

од 24 аѕгусѕ 194Ѕ годдаѕ» штувзѕет т  Јосѕфо што

ттчш ведѕаж во ѕеговоѕео приозшгкување во Сковје» иу ѕишува ï 

“Ha Baca (Смаевиќ-мое) штпму деѕадво за сшеуациззѕа каз пас, 

вс Грцззз, АдбаодЗа» Космеѕ и Вугари;ја» шшму коде е Шевдо 

и дека зесега не може да шѕ помогке»*'09^  Во исжо^о пиомо Птау 

добшва ѕадзча да рзбозш иѕ органвзарз&е sa заедшчки sa

Иакедокскнѕе» Коомеѕгеѕгазге ш Јуѕшо Иорзѕскшве едшш-

д» вроѕав бугарекаѕа окупаторска ѕласѕ» за шфо so ѕисмото ш -  

шуѕа* г,Мето гзкѕ гледад некако да го аоврзеи Космеѕ со Baca 

(ВаешшЅ6 См&етќ- m e ),  ова ѕоради тоа шож&т Косметов-

цвже» «ои се во мѕогу ѕешкѕ сиѕуацаз®! Ä® дезствуѕаа® ео ѕоаош



лш

шв Врање шМакедовциже од другаѕз левз ежрава ша цругаФ© вѕ

öyrapotm жериториз©. Веднаѕ so овие добиеш задаан од

хвспгрукѕорѕѕ 8з ДК КШ Добрввоје Вадосављев«^* Еуѕмав Јосифо-

ска жрѕѕема меркж за аодобро коордшшрање нѕ сорѕботкѕ же~

редаж еа Враѕекаже обласж, каде го испра&з одевох «а Шдоаоѕ

Обласжен вомиее* Њушч® Арсов. Sa овке ѕреземеет мерки во ш с-

иоѕо иа Еузмзв Јоеафосѕеи *** Нету од § седѕеивра 1943 годиѕз,

асвршгеш sa ïp  sa 'IUI. sssysai **Нз Baca (Онѕеѕаќ -  мое) му пи-

шав аа сиже оше рзбожи кои жребѕѕе да му ги азруѕш од ожраш

sa Ѕемда в за еорзбожкажѕ шврстте ео use, Исжо го ѕапознав

ѕодѕуео и со шѕсшбежа како *а ѕввуваа* fô0 sa моежо хшсно ѕе

одговори s две врскѕ со вас ѕраѕуажаЈа« Двѕеска ѕзму ѕашша

другарож Го«е {Љушч® Арсов »  мое). Оо ѕего отогтарво раѕговарав
*ш а \

m  стае рѕбожи a ѕ©з ќа го инфоршра sa oe*ff ^

Кузман јосафосѕв воеѕосжавува вреки и со Блзгода Has- 
ѕовнќ, жогааев секрехар va ЈШ ѕз КДО ѕѕ ОрбаЗа, sa ѕѕо евадочах

аодамвѕ&е од негоѕѕхе тшсмз. fass на пример во едио шомо ѕа 

Кузмав Јосифоека аеврахеѕо до цк аа ШШ од 4 окѕогшра 1943 года<* 

m  еѕоаѕ “Другарвде Ебрин (Цвежко Јзувоокж ** мое) и Михазло 

(БлагоЗа Нешкоѕаќ -  мое) ги обзвесжив шшарно за сихе рзбожи 

аа кзЗ sac ш овде ш гова преж *ри ѕедеда«"1 * Во повеќеѕо na

ča© шѕс Еуѕмаѕ Јошфоек» -  Umsjга испрзќа до Обласниоз? кошѕеж 

на ШЈ sa КосмеФ» во шв давз дежално обавесжува&е sa раѕвижо- 

ѕож ва вародно-ослободкжелваѕа борба во Македонндз, ѕѕѕко a до- 

ежз подзжоди sa рззветоѕож sa вародко-ослободижелнажа борба 

во еоседѕиже балкакскн ѕофц.жѕо аборува де«а Жјвшвш Јоскфос- 

ш «*» Нету е bö ѕек со sses'asase so Мѕаадѕѕајѕ a Вадкаѕ0$*и^е^

./• "



Врек шшеш!£о Кузмав Јоеѕфадов -  Иаѕу г имаше воспосѕв- 

вено со Народно«»ослободв5елно$о двшеве во öpöaga, ео овоего 

ееуморш револуциоверво рѕ0о$ење даде годем придсшее во оезшару- 

вавеѕо ка голема еоребогка помеѓу Нзродео—оелободигелѕоѕо дви- 

жеве шв Мш едовскиот варод ее борбажз иѕ ©еѕаш гш  Југословев- 

тш вароди ждошв ф в ш ш ж о т џ  адш т$® сорабогка ce ковеже браш*** 

сѕвшш и ©дивсѕзшзјо меѓу Југословенскаѕе »зроди a вародвосжи*



tm • шгЈодазв, охАвов џтшi шзшшршѕ пт м т о

т  штштзттоот -  шшш во етвоѕвдед  со

соешшжв ш т ш т ш &ѕт  двш ѕм и тштжттж

I! A Ћ f  ѕ I
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Вако револуциокерниот век ва Кузмав Јоовфоевв ѕрае сшо 

одолу десе$ години» го;ј и за ова релаѕавво краѕко време носѕкг«* 

вувѕ извовредшѕ резудж а»и «га реводуѕаовервохо воле a© осаободу- 

ва&е на Мааадоакја« Борајка ce as слободаха сводаѕѕ xasteoas» 

на, Кузмѕв Јоенфоскм доаѓа во допир ш ео револуциотргтто дви- 

жеаа оо оаеедтпе башввакш &еш$и,вршедки нѕаеоз попула-

ризирање sa Магседошзкохо Народво-осдободшгедво движеае a во аеѕо 

врсме ѕредобвааЗкн оојуатвдс sa ЈЅакедоваквох народ во борбаха 

ирохѕв фашизмох.

Врваха револуцаокерш допири «а Кузмзв Јосвфоски ©о соеед- 

виѕе ванредѕи и револуционерни двшш&а дахнрзах уѕхе аред воЗse

fa* од аренехо »а неговкте еѕудевтек« девови кога fo^ ce вклу- 

чушв во револушѕонернохо двшве&е es Бедградскиох уииверзиѕех и 

когз хо;ј како чжт на една Схудекеека далегаздаја ирехсхоЗувз во 

Оофв$а како гоахва иа иѕвреднихе бугзреки ехудевѕи* Ме#уѕо8ѕ до 

неговнѕе ередбк ео acfзквзши рзксводихели ва вародво-оелобсда- 

хелшхе двѕжеаш sa ©оеедвахе земји, iiofoa до повремено ѕрееѕоЗу- 

веѕе но нѕвна f  epstfcpa^a* како и осхварува&е »а други рѕѕлввот 

ферми sa реводушшвер»а сорѕ>бо®ка доаѓа аа време ва Вародѕо-осдо- 

бодвѕеоваха воЈнз. Вакваѕѕ маввоох Кузмзв Јосифоски 3© добива 

т т  чтшsa швЗжтттааретеко т ѕоемо рзкаводеѕво на Маке«

донвза* Во хевоѕ 8© Вародво-ослободижелнѕѕа возјта конезкхите ш 

cojjaöofKafa ва Хуанав Зосвфоекв со еоседшѕе револуционерви дви- 

-жен>ѕ аапочнува ушхе од sparet ва 1941 годиеа, sera hoboïo Покра- 

инско рзководсево ва чѕло со Лазар Колншевеки го акзтввра Еузмз- 

т  Јосифоски ва револуциоиерио ѕола кзко партиски охрукхор во 

западѕа Мекедсндза код ѕхаЈШјаѕока окупзцаза. Варочдо вагоѕаха
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дедвосѕ ш& ова шзле доЈде до израе so одржува&еѕо ш Прееца н- 

скоѕо еовеѕувз&е, кога меѓу »oryöpojjsits© зздаш шѕо tog ги 

добш на osa Оовеѕуввње пред веговоѕо зѕшшување ва psöoss во 

Сѕѕопје, беше и зздачаѕа дѕ воспосѕвви a одржува ковѕакѕа, кѕко 

8 да еорабоѕува со еародво-осдободиѕешиѕе двмѕења boi Бугарм» 

дз„ Албзнида и Грцида 8 да рабоѕи ва резлкзирањеѕо на алѕкоѕ 

на деѕегаѕог na ЦК ЕШ и Врковѕиоѕ шѕаб Свеѕоззр Вукмѕиоваќ »  

feœ o за еоздавање вз уедовв за фориардае sa Бажанеш »ѕаб*

Ведѕвѕ во п р шстш*иува»ето во Окооде, Кузмзн Јосифо- 

е т го мобшшзира целиоѕ евод револудионерeu дуж за осѕвзрува- 

&е sa доогубфојтмге задзад добѕевѕ ва Преснавскоѕо совеѕувзае, 

мвѓш шотш т  ©sa©задачз кодз ce ©дѕесува аа soспосѕавува&еѕо 

сорабоѕкз и одржува&е коѕѕакѕѕ ео соеедвифе «ародво-оедободаѕеѕ- 

ет двшѕења, на чие шѕо реалЕзнрање ©еѕвари годеаш револуциовер~ 

1® усѕесѕ »  нрл тоа жржвува|«н r© ж сводоѕ живоѕ.

1/ Сорабоѕжа со Народво *

дшжшеве т  Албаш|а

Ковѕакѕиѕе и ©орѕбоѕкаѕз вз Жј &швш Јосифое&и со 

Албавскоѕо вародао-ослободиФедно двѕже&е зшдогауѕа уаѕе од ера- 

Зоѕ в« 1941 годиж»9 «ors Кузмзв Јоеѕфоока доаѓа ѕако ларѕиски 

ивотрукгор во аѕвадна Македошда иа ѕершеоридаѕа вод вѕаЈШјан« 

оЕз окупѕцида. ïog од оваа ѕериѕорида ѕгшшзшу saw* одзѕ во Алба- 

шЈа во ѕеѕоѕ шѕ 1941 годтее шво текоѕ 1942 годива, кого е 

врвддауааи и од чхтотша Покранвваао« «© »ses  в Покраааскшѕ 

иѕѕб 'Х!рајко Бошшесш -  Харцав. За време нѕ своиѕе Ересѕок во
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Ал&втјрџ 'Кузмав Јосифооки воешсзшвува spçtca и ce среќава со 

lioseée раководви личвосги »а револудаоверсото двшшње ц члек®~ 

во в© ЦК va АлбанскаФз ПарѕиЈ©. Саоред шжажувз&аѕ© va Оѕефан 

Несѕороски, во своаѕе авѕоризараии сеќавања,39^ ' 203 таведува 

девз ѕрч сдов vvvvv заедтечет ареетоЈ со Кузмана Јосифоски во •• 

Sapava» Кузиан Јооифоски воевоофаввх врска преговараѕ

со двззда чжевавв на ЦК va Ш1 va Адбашда, ме#у ш  едетог бкд 

Ћвтж Saw®®» коЈ бал родум ©д бшругз* Sa водеаасе разговори--- 

Еузмзе Јоетфсскм го обавееѕид Сѕефава дека бм е аоеаоахавав* 

добра врски* давта и паролш sa ѕсѕаѕамсѕеа сорабодка« B® ce 

«аглада декз Кузхав Јооафоекв амал шжнос® да ое среѕне н. да 

иреговара за с®р©бо®«ѕа®а меѓу МаЕСдоаско®® и Албавекоѕо варод- 

»о-*осдобо двд е дно дввже&е ш со еден од иаЈѕааоетѕе аѕбаески ра~ 

ководители -  Внвер Хоџа. За аваз средба, ®врдн Kpcæe Црвенко- 

шш во своиже ееќавааа, де«а при заедсичкн®® пресѕоЈ во fupass 

и@ Куамаѕ Јосвфоскк ш $р@Ј«о Вошk o c k u  »  Фардан, во ѕролахѕа 

1942 годвѕв тае ce срехваде е® Ветер 3© време va upe

cao g ш1 sa vapvvopvjasa од ззиад»© МакедсотЈ© ѕод вѕалвјаѕскв 

о&уѕашЈа* Кузнав Јоевфоек*Ja «еорвохед еѕкодз вршшка ѕри кеш- 

vavsvse и еов-ѕавоцте оо vovarmtesvxe ш сишаѕвѕершее» зе да ука- 

■ѕувз 8© $а*ве»е «а брахсхвоѕо «  едшсзшоѕ® ме#у Макадавскохо 

м Ддбавскоѕо ваведавѕв к еоадаваае va зѕеднички фроот лрохнв 

аз;а4ШЈавс«в*е фавгесФвчки окунатори нивнихе слуг» -  доиаовоте 

издзЈвшш ®д даквдонско ш адбашек® Хака во в® вегови-

оѕ арогдас до иВежаиц«®ек f ®3 Ja фрла пародаха иДз живеЈ бор- 

бшо®с едвасѕѕо и браѕвѕѕо va Жакедснци®е ш Ажбввгт®®*

фатшстттѕе OKÿîisïopEt гермавсЕм^е* ѕалЈаѕскш®® a бугарсдше 

u ѕЕввиге слуги,



Во тштпрогаѕс, м® друго месѕо, »о ј подвлекува г «Прѕј-

те едидоѕво со Албанциѕе* огн тоа е гаравцнјв да i© ce ослобо- 

д и ѕ е . О б р а ѕ а ј ѕ ш  му ce ва јќакедевскиог народ дз ja преду- 

хикри окзиатерекаѕа брзѕоубисувевз дотѕака, Кузкав Јоеифоеки 

ce обраќа до Kavejteeeinoe ѕзрод -оо зборовите ѕ «Не верујѕе ш  

»а овие изроднѕ кој еесејаѕ да в раваѕ голем јаз меѓу вае в 

вашиѕе когшиш Албанци, 3?ур«и н Иуелѕшаш, оѕи ѕоз ши оди шш 

во есак и на виввшге гоеаодари*,i4ü1 ̂  Кри посетаже, ревѕзпке 

и реоргавизаииите вз варѕвоваѕе оргавѕѕашт во делоѕ на заѕад- 

иа Машдоежја под шсалвЗааска окупет^в» Кузман Јосифоскж ce- 

кој ѕаз? дава easaiesmijs да ce рабожи ш иривлекување на ал- 

бѕеешше аѕродни uactt на лштјаѕа на H 0 Б и дз ce соѕдава©$ 

ѕврсѕмш ѕкѕдви и ќетш од албаѕекаѕѕ шзродвоеѕ. Вакваѕа se

rosa дејносѕ ce мѕшфесетра ири ѕегового присусѕво ѕз сосѕа- 

воцѕѕе s© карѕвекаге сргашааашш во Дебар» Oïpyra* Госѕивар* 

feïOBo т sa други месѕ-з. Како члев т  иајздеокого ѕоево рако- 

водсѕво sa Македоетја, одзошш sa Главвиоѕ шѕаб на HOB ш ilOII» 

Kÿaшш Јосифоски qecïo ѕ&тоо тce обраќа ш до парѕизав- 

еетге одреди за сорабозгѕз со албазеѕвхе парѕазаѕѕ* fa «e  во ед- 

88 кегоѕа «ѕредба од 10 феврузра 194Ѕ гедава» во sa Глзв-

8005 иѕаб аа HOB и HO «a Мзкедовија* ce обраќа до шрзажзавсва«* 

os одред «Jase Оааданскк« со зборовахеѕ »Необичво е важно да 

осѕвериге добри врскт ео злбавекѕже пѕрѕѕзани со наѕиѕе дру« 

гари Мѕкедоихш во воззЈргааѕа» како ш со f рциже. « ^ Ѕ )

УкѕпхуваЗкв дека еорзбоѕкзѕз меѓу гѕедседонските и адбанскиае 

нариизаши е од голема корѕст за развктоѕоѕ sa сенародѕѕжа бор- 

ба во Маѕедонија, Куѕмаи Јосжфоскж »о  едво сѕое шеме до шѕабоѕ 

8а адбѕвстст баѕадјов аа Каав Ледж* шѕраѕеш во шшв © Гда»-



шоѕ ж2зб es ШВ' и BOS пшуѕашеѕ l!Bas пред кзвесно вреие еѕе 

испраѕнле четири ваша вартизави» коз шго ќе оcessas во чеѕиѕе 

од Hjrnata ©иераиѕша ѕоеа, Со самежо тоа вее maste иомош во 

шгдед ша атшв̂ в&в в& еднисѕво ташѓу шиседоаскаоз a злбаѕекиоз? 

едгемеѕг es fas ѕерегориЗ©»1’^^^

И ксга„ но Преопавскоѕо соѕех-уБа&е» Куамзв ^осифоски 

ѕамѕша bo Окопје, a ѕаму ga прзтеше сораб0?$а$а ва македоѕ- 

СК020 ш влбаткото Еародѕом»сдобода«едшо даижете на

еедзЕвоѕо иродлзбочувзње» за што сведочаѕ еодданппгв sa шогу- 

броЗнѕкве неговн шшша тшџатешш до ïp  sa ШШ» како «  даомаѕа 

ионрашеот до Обдаввио« коквдаѕ «a КШ за Коснех, кои, но- 

tpag jçpyrosOf Кузмаѕ Јосифоевв укажувз аа подзазга од ззедшшка- 

т& соработкз м@ѓу Нѕродно-ослоöo дш? e.isef е двжжеаа sa Македош* 

ga# Космезг в Аѕбашдз, во сузбивааежо sa големо~злбѕнската реак- 

даз© в брагоубвсФ&еѕвѕа борба# as© ja шѕжшнуваае ©«ynasopoÉ?^ 

Keso ззклучо« на овза реводудиоиерва дедѕосг на Еузмзн 

<?©сиф©ск& нз ш ш е  ѕз сорабеѕкаѕа ш гу македоескоѕо н здбаееко«* 

*о Вародао-ослободнѕедгео двжевд» е да ga ѕаведеш вегоѕа- 

®а пзролаѕ пНиедее Македсшец да не ce ѕздзже да ce боре ароѕив
4 ДЛЌ)

накедоескиѕе еародни борди a албзнскиѕе шрѕшаш# • *



2/ Сорабоѕкз со Народно-ослободи-хеетожо двикеае

sa Ррцвја

Шут&ш Joêoÿoass оезгверувѕ ковѕактк со грчкоѕо Еародво-'

о сдобоДЕ5? елно движеае* шошџшвт ce вошрошиш во одноео® шв

m m m m te  со албавежохо «  бугѕрского Kapoдно-о слободкишшо двв~

жење* сепав нре^сшзвувззг шџШкт ѕдодаѕае sa жмдоа ва сорабоѕ-

каѕа нз каведоѕеаехе н грчкоѕео револуцвоаерво двздвеоа во заед-

ишчката борба нроѕшв фѕѕтамет. ©д етсма^а на Кузмѕѕ Јосифоекѕ

моѕеме д® консшзагираме дека ѕој »ројѕвува годем таѕерее sa Ш »

род«о~освоб©дад?ед»аз?а берба т  Грѕетот варод, sa «о ја  борбѕ од

разта шзвора дозвава досѕа ѕодеѕовк и воедно ce воодувевува од

емадаха в зкмкрхѕоѕаѕа борба на гдоккхе цзрхѕзанв» шда жѕо бор-

6а V9 повикува да g® еледах «  мѕѕедовешѕе sapssaamu Фака so

еѕоехо писмо од 20- декемѕрѕ 1942 годивз» воѕрахеао до Влагода

Фадѕскѕ» eeipesap ва Маѕшѕ комшшт вз ЈШЈ во Пршша» a iïo

повод нз една устттборба sa грчкиде варѕѕзавѕ» водева во ере-

Д8И8Ѕ8 ѕе декември шгеаѕз година вроѕив окупаѕори,

Кузмав Јосафоски датуваѕ «Огаорог ва Грвкиот нзрод е ce подак.

Г$чтше родољубк a аархиѕаѕѕ го оедабувааѕ фаѕвсгѕчквох окупз-

©ор дз гѕ укрепуваат обаднѕе вз Оредоземно море кзде ш е т  дѕ
néûf}ce брзет, со шжо му ja  pymas главнзѕа spp’ a бкоије *** Оолун.

Секој тексѕ зе грчксиЕО Вародво^оелободихолѕо движеае во ова етсмс 

Куттш «Јосифосккго аавршува со повикоѕ: «Херојсквох подвиг ва 

гџчште ѕѕрѕѕѕаѕѕ е врвмер кѕко дѕ ce окуѕа-
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зсор* Нашшге аарѕззаѕв гребажо да го етедаѕ то;ј нодввг. ^

До ковѕакѕи ео Грчкото sapoдво-ослободет*елно двшење 

Кузмаа Јосифоски доѕѓа аа време sa негсшиог пресеоЗ во Дрешзѕ- 

etco «  битолеккот ѕрзЗ» на коЗ тереѕ $оЗ ѕрисгигнувз по 

Јзто 5© ша добѕено ва вжориот ооеѕавок Ш шз шѕо ce одр- 

ѕа аа 4 ш5 т$ 1943 годнѕа во бааааа во Л оод тк * ВабоѕеЗка во

Дреезѕ&нско -  ђтожекшт ира  ̂ нз ф©ршра»еѕ© ва Вѕеориок Обдасфеѕ 

ѕошѕаѕ a Bf©pata оаерагквѕа аона» Кузман Јоевфоски* покра| дру* 

rofo , го формѕра «  'Прееаанско -  Охридокиоѕ одред *Дане Рру©в%

©о кого за време sa својоз? apeetog во Одредоѕ, ѕресжојува ш аа 

грчка ѕеерижорѕда (ВгеЗака Маеедонѕза)» шз ко^а $ери®орѕја доаѓа 

во дувв шЗу ш  1943 годиве во довир со грчжото Народѕо-осдобо* 

даѕедво двтже&е, ©двосво ©о Обласввох тмштет вз № аа Грцида 

зз Јвран»
Со овѕа револуцѕоверва акгшшоож* ѕеушвосх, Кузмзн Јо~

сафоски ga исиолвува ш дирекхиваха вз Свеѕозар Вукмановиќ-»!‘ешо

©д ѕочеѕокоѕ sa марх 1943 годвва до Гдавѕѕох шхѕб ва HOB a IIOM

зе фордорање тоѕерасвѕвн m m f & двректввѕ, вокраЗ

другоѕо, exeat «Да 5з ce схавж во задача нз Вѕораха оаерахввва

зова да аееда тзшм»рока со вајбжжевжхе жзџт&ттт штбот
409)шв ѕераѕоридзѕа »а Грцида н ЖлбаниЈЗз.**

Во 9 ше кон1'ѕк2и Кузмав Јосифоска 5 a еогжедува похре~ ' 

багз за осѕварувзње ва цажѕа дз дојде до еорабохжа неѓудвезге 

кѕродво-ослободиФелвЕ движе&е. Овѕз аѕживноох sa К уш в  Joes- 

фотт може да ce ввдк од шгамехо на ЦК sa ШШ ©д 16 дуеи 1943 

годвѕа# scapes eso до Иакадовекжох тштет ѕз Ќомуѕисѕвчкаѕа 

аврѕиЗз sa Грцада, во кое аишуваѕ “ Драги другарж, so дѕрекѕѕ- 

вата im делегаѕоѕ sa Цешрадаѕог кошЕѕеѕ sa ЖшЈВиетттт& аар-
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ѕија на Југоодгавида другаро® $ешш* укахета еке дз ce поврземе

00 ваѕшзг Ѕоѕшѕез sa еорабогкз. Нзшвѕе народно »  оедободишедгш 

Ѕ0рС8аавока одредк, заедво оо аавдове, шшвт дејсгвуваао прошв 

гермаѕо *  нѕадиданскете фзшшошшчшокуп&тош. fag0 врска к соре- 

боѕка оакаме да е уцврсзшме и продолбиие. Во ѕо;ј егшвод шдаоѕ 

дреоз?а»ви« Шжту (мое «  Куамѕв Јосѕфоскж) ука#ад a две писма sa

1 дузш 1948 година { едео до IP  на Ш es Грцздѕ» з друго sa 06»

лесшоѕ «омиѕе* ва Дерин) ш шредможшѕ дѕ ce оретшат шџФтотаѕт-* 

т т е  на взш&т® шsenate® Еарѕиска органазадида. Ѕ1̂ °  ̂

ИасѕоЗг/вздки овше коиѕзкжи a copaöo®«© оо грчкоѕо 

народно-оелободиз! елно детже&е да бидаѕ mio шдлзбоѕш а поштдш 

ш проузу&аЗки го гракоѕо вародно-оолободиѕелѕо двшѕење» Нузмаѕ 

Ј о шфвошшџзаедио ео мак едовскиѕе варѕвевѕ акѕавиозш ѕ борда, 

го согледува кодеблнваоф оиав вѕ Шотуишшчиат® aaptcaga ва Грци* 

гја тмзкедонево^о »рѕжзѕе т ce надеза дека од грчкз сѕргшз ќе

ce изиаддз^ сида ова враѕште лравшшо да ce реши* за шѕо пшаува 

во ев0$07 извеѕгзЗ од 19 Зуви 1948 гедздт? каде меѓу другоѕо 

oso«$ "Иоѕо другардѕе рѕеправале ѕѕ мзкедовското дршаве и дур» 

ттужувв векоЗ другари од иешзд Облаоѕев кошѕег »а Грчкаѕса д®р» 

tuga ota погрешно гледале sa 20 дрѕѕѕѕе. По ѕие крѕиања дас оо 

другзрдве раевравав н жие имаш »спразео гдедаае* во им »агдзсав 

да 20 ае бшт нивне paöotea» ®ие рѕсвраав авааЈАв оѕи ce одиѕ 

ва С2вараѕ>е wa БалкѕѕсЕж шѕаб* 20 жие одеошетаза ce свгурво ce* 

уиге порано рззрешеки меѓу ѕошвекѕѕе браѕеки парѕж».,! ѓ

Оеѕаш дека ш ноде^о оорабоѕкага и сшвгакѕике 

ео грчкоѕо кародно-осЈшбодвжелѕс двѕже&е Еуѕ Зоошф&тш il© 

дадеше пове^е ако останеше нододго време ш разваваше својјаѕа

•/•
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ревоздвдонедоа дедноог покрај sepçnos на југо слоѕевеко-грчкаФа 

граннца, меѓуѕоз, како uto е позназо, по Преснавскожо оовеѕу» 

вѕ&е 103. шттшв т& рзбоѕз во Оши^е*

Џ/ борабеsea go Еародно-ослободи$е јшоso девжвод

»а Вугармза

Коввѕввнѕе ва Кузмев Јооѕфооѕв со ѕреѕеѕаввшдаге ез 

Bjrapc^oïo прогресивво вародвв-ооздбодвхеѕво двииѕе&е дозѓѕ,

«evo шго е веќе ш нзглѕсево» ужже ѕред во;ј8®з?а ко?ѕ Кузман 

Јоеафоекѕ» «свво члев иѕ едва студенѕек® деѕегацида црестоЗува 

во Оофаза, каде жѕо швдд одредевв конѕакзш со прогресивии бу- 

гаревѕ сѕудевѕн, како т со некоз борцв од маведовевоѕо револу- 

даоеерш двшш&е.

Носле тдот шшШардовово ракоѕодогѕо взбороѕ ва воso

fo Покрзиаеко рзководсзгво ва чедо ео Дааар КоЈШшевски, ѕоѕоа a 

волиѕгшкаха дедшввосѕ нз Кузмава Јосисроски., ш Еузмановиог

нѕбор во мв$шшовк?п® тшџтт®рашводсѕво, му дало нему можносаг

да доаѓз, да сорабогувд ш дз ковФактарв со ареѕсѕаввици од со- 

седвдае Кануѕѕотацса аарѕет, бо арв ред со арвхоааввшеот аа 

Бугорскаѕа naproja» « 03a шѕо so време аа војвага шгала своро 

шоѕозаш своз пре*в®вввв1е нри вајѕнсовоѕо Вовредаско парвиеко 

раководшшо во Мажедовизѕ* a© и кога Докрзивекиоѕ? вогаздѕ на 

Ш  ѕз Фѕкедонкза ирера«$пва во ЗДакедонскаФа пар®и-

Зз, Наговиже ѕрва етдав воѕгавде со ѕресгзвнткоѕ ва Дугарскаха
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фебоѕѕаааа швртјв(тму&шетш) доѕѓа во ѕенот ша 1942 годана* 

Меѓугоа, до «erasatfe ноголеми «овФа«*и со бугзрскоѕо Народао -  

осдободахедно движеше доаѓа аоеле Превааасаохо совекува&е, Ko

ra Кузшв Јоеифоски доѕѓа на шзрзшекз рабоФа во Otsonje. В 

no СВ08К0 ѕрногагвувааа во Скопде» Кузмав Јосифоскн иоеѕѕнува 

влавѕа врека тшмеѓу ЦК шв ШШ ш ЦЏЂШ (к ), шѕо ce гледа a 

од uHCMOfo »а Добравозе ?адосаѕљеваќ од 24 авгусз? 1943 годива, 

одвосво од еаиоФО присгнгнува&е во Ctcon ê* во кое шшувѕ ѕ «На 

Sÿrapasa Зав» им да avapatas ш ш в р  дедегат, аавсо лесна

M0UH0C2 sa свикување ва »овз коаференцида.

Кузман Јосифоскв од вушсаог во Окопзе оргзетзира по- 

етодана курирскѕ врска вомеѓу ЦК вѕ Ш€ и делегаѕот иа ЦК КПЈ 

Свеѕозар Вукмзнови^ -  Фемпо со ЦК нз ( « }*  ѕреку кодз арима 

магераЈалш «  испраќа матервзалн од ДК нз BHI (ts)f кои понзѕѕму 

те '»хѕџѕ&џ шакпреку куржреѕз слуѕсба -  адаѕрева врсва -  до ЦК 

ва ШШ a Овеѕозар Вукмашвиќ -  f e « o *

Како варѕиеки курир», коа зз оддоуѕааг врскаха аоме- 

ѓу аувкш  зво ÖKOuge со ЦК вз БИ1 (к ), Кузиав Јосифосеи ш  aura- 

жара bö шчезмжез; Нада Богдзвова, a поѕоа С-гшхе Мшшски*^2̂  

Кузмаи Јосифоска гледа иогшетвво ѕ ш

раѕажгоко« 88 4аѕафаѕабПРѕаоФо дваавеаа so Byrapa^a» аѕо ce гле- 

да a од веговнох проглае до нБе*анцт.'е", во кој пншува; “Годем 

е допрдаоеох и борбагз еа Вугзрскиоа1 варод пдотшв Хшдерова Гер- 

нашда и нивѕизее сдуга so Бугари^а ѕ Еорис» Фидов» Габровскв» Оо

ааоадува&ѕѕо »а QseaeegBstmas фронг 8 аарѕааааоквоФ ѕоаре® во
ê

Бугорија и Македокекио® народ добвва но-гкрша во Еародно-осдо- 

бодаѕелиаѕз борба.

11о цриеѕагауѕав»etc во Сковде, Жуѕмзн Јосифоскн зает- 

дево рабоѕи на формиран.еѕо вз Иежтеозг Обдаоѕав комигсг a Деѕѕѕѕа
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одерзхивнз зоѕѕ, кзко и задоднфѕа&е öa штош чжевовж ш друга ■ 
naptrew аштѕиоѕѕ в «всѕдоксерн ЈШ рѕбоѕзѕ иа одржуваѕе на 

врекихе оо IP иѕ ВШ (к )* одвосво со бутарекѕхо Вародно-остобо'» 

дѕѕдово двшееве. Зѕ оваа рабоха во своехо шомо од 5 соггѕемврн 

1943 voдша до Ј®С öa ЖШЅ* Еузман Јоскфоеки птаувз s «lis Сшо̂ иа 

(Надо Богданов® -  мое) ќе и дѕм агнѕпроа Ж.А.Ф.Ф. и обзвввсаЗ« 

на ошушваш Брзќа-х» (ЦК швВШ4к}** мое).и̂ ®^ На иолеѕо ш оо*»

рабоѕѕаѕа со Вугарекахѕ sapraj© ѕ Народео**осдободихелво то дви» 

ѕења sa Бугариза, Кузмаѕ Јооифоски одк до хзиу » so кра ередби~ 

хе оо бугарсѕшѕе деѕегатш т  р&ѕрвботЈвв мах е~

р»|@ш «а ШШ<? т IP  sa ШШ$ жзжудогаха sa оргѕшхе нз во-

вахз народнз влзсх ш таче&ет в аха во Југославиза»

и хоа ве еѕмо за Југословенскихе ѕароди «  вародвоохв» ху«у во- 

оешто зѕ Балѕанох. fass so шомохо од 81 окхомври 1943 годѕѕа, 

во кое Кузмаѕ Јоеифоски ошшува едѕѕ хаква средбз оо делегах 

од ЕШ (к ) и во кое soj imvj другохо дашувѕ; "Пошхо тшвие воз- 

доквосх, оо другарох ги врерабоѕивме и следаихе иагерѕјадв* 

»xçmtmre од Шшхо и Ѕаедеша од «Пролехер**» Швшчфеотот m  ѕзшјшх 

Гдавеи »®аб ш окружвохо и ѕиемаѕѕ, sa Ѕѕхо од ПК ох 16 Зонуари 

1943 годздт* Betasau охш от ов meмахервЗада и дшвуеетхе ѕрасу 

шџдругарох сѕ убаво запозва оо ноЈшхичкаха sa ншаха

Еархжда, со ѕеЗзшшѕе ѕосхшенија, удогахз неЗаива во HOB» за 

ѕвродахе so Југоедавизз ш обедавува&еѕо me жриморох sa ѕароди~ 

ге ѕѕ Југосдаа»Зѕ a шз балкавекиѕе жр**4̂ ^  Пршдасу-

вајкн го »роЗаѕебиоѕ «ѕѕерео. на бугарекаоѕ делогах аа Реѕолу- 

дазѕх® во Југославкза, Еузман Јооифосѕж пѕшува г »Еароѕен ет* 

ѕерео «машо зв учеетшото ma ШВ «  ПО sa ^уроодаѕшЈа» за HOÖ, 

за органаѕациЗаѕа мш lapодѕо»домоѕрахскахa власх* Исѕо гово-



185

ревне ѕз Qepsvesete оргашзахшдз во водекзѕз. Стшѕо, другароа

©ддаде дризвзеие џа sootsrvesovoшо з«к$дѕе sa Југославиза к

sa -џаџтхтоотвш& бербѕѕ©. Вовхвдзв е со другзроз? Хвхо« него"»
41?)ш*з?е ошособто^Шџ жтшшшшшџв и гоѕудервоо*** #

Од ов©з ѕекст »© until ©te© sa Кузш® Јосздфоокз моте 

да св жзвтчш џ&џжучтsa годемвоз ѕегов ѕрѕдотее на полето 

©ораб©$к©$ѕ во борбаѕа spetitsij фажшзмо® шошѓџ ивродно-оолободи- 

гселнше ддоѕе&а ва Македовекnot еарод «  воошвто ва зугословен*- 

скиѕе нзродѕ ш неродноста «  Бугарекиод народ» sas© т шѕудари« 

аашЗа^а sa наж©з?з Кзродна реѕоддав;}© нздвор од грзнтда.' т*
Дека Куѕмаи Јосшроеки и шуштвш т  0ко»3е ео ѕој раководел 

ирееѕзвувзле гдавѕз врекж гшмеѓу ЦК ШЅ и Цќ вз BHI (к ), ирвку 

tcoa ce преиесувале шшшш ѕзртаеет маѕериЈали, сведочи неговоѕо 

шоио ©д g? еоемвр» 1943 година кенраѕеш до 1рС на КИЅ* кзде 

шо ѕишува г *Нѕ браќаѕз шк гшиспра тш еште висма ѕз«© и ма®е~ 

рид алЕ, само жосдедвохо шшомо ше е тежратета* КаЗ шш е чш ш  

за дз крвш одговор» веетог ne Ée езшгве оо овза irossa* ќе оо- 

tose sa воредвв*«* Ови зздниот ваѕ адтратија иивнк маѕериЗал 

,?Рѕ6окш!ческо дедо« бр, 8 a 9 i  бр.10 a векодку друга од Ожечс~ 

сзвензок фровф. ” # Блзгодзрезкв шв оваа аегова улога, како 

гдавва врека за оорабодеа ео бугарокожо Народво-оедебодшедѕо 

двхшеве» Куѕмаѕ Јоеифоски бил во мсжвосѕ да го ѕосмадра ауѕсоѕ 

вѕ pearirpa&ata ва бугарскоѕо ѕародва^оолободвѕелао дввѕењ® вѕ 

одадаѕе аа Btopoto заоедаадѕе »а АШОЈ*

Ое цел да им ѕѕрира т& ша В ззоедаѕие

na AHi-tOJ» Огечесгвешѕо*? фрош: го нздѕва позвазжож докумеш по 

Македовского прашан>е, во ko g ce ом@ ло взжуѕаа ж одлукизг е sa Вѕо«- 

po$ô ѕѕседавѕе »© АБЕОЈ и во код О^ечесжвезиот фџот

ѕз Бугаријз укажува на други ае«ввѕа so решавзњеѕо кз 1.гакедон-
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око*о ѕразѕаае, ком: ce еѕреговвк то дѕукететв зеседа- 

ете вз АВВШ ш ив жедбиѕе иа Македовекиоѕ иарод да зкиѕае »о 

браѕсќа заедвдца со оотѕввтте зугоедовевокѕ иародн и народеос*» 

$1«* Sa овоЈ документ на Оѕечесгзеггаог фрош? по иекедовского 

шрввтвџ «o j прво дааѓа до Кузт&ш во' Саоѕде* и «»3

од ѕаму го вепраќа до ЗДС на Kffit и до mw&6 HOB

ПОЅ* *оЗ ошпирво шшшЈЂвт  своЗои ш ве»©Ј од 3 Згвуари 1944 

водша т&шџвтшдо ЦК »а ШМиВо овод извежшзд тод оѕ«ако го

разрабозаа овоз докумвпг» го некашад и овојоѕ оуд за вего со 

зборовиѕе: ”Докзгмевгоге далеку заооѕазуѕа ѕад докзшенѕоѕ sa ВШ -•

Hs HOB вѕ $ф?оеж9Ш$а+ АЅВШ и Вгората окудшгква -  на сm e seg- 

шшш радаѕшЈа îîo •ртџтушшт®ша т  еѕавдо- 

osa sa Народѕо-оелободваалваѕа борбз, тт $&&т9 савес«* ѕрвв- 

шџжштт ш џтмтш9ео sto е шдв® шшва$а spor pectraво с-е, ѕвро* « -

«**•  Ва Народѕо-оелобод«еагоио-г фров® и ртндѕЗог на opramtsaxop- 

ѕаѕа и Јвкоѕвдвхетеахв »ѕ вашата ѕарѕнЗа* Qo ѕапрос-

ншз? до «press? »a a $а«ов алуваЗ* НеЗааноеѕа so дво смисленоеѕа 

na сиох докуменѕ ѕ многу месга ее дури реакцаонерви,  ̂ Во 

ѕродотнше ѕз ввсмохо» во девеѕ Кузмаѕ Јосифоеѕш ги да-

ва вегадожпке страви на докумеиго^ no одное ка Мзкедоескаѕа
дрл )

народно-оолободитежт борба 'и нзѕедоеокоѕо ѕахдаовадѕо прзша-

ае* Кузиан Зосифоскѕ во целшѕ овод револуционерен елан рабоѕе^ 

ше 8а дрошируѕањехо шпродлѕбочзгвзвежо 8© оорабоѕкага tia поле*~

$о «© ттштттборба арогив фмпгомо« ѕѕ ЈугооловенекиФо sa

po да шѕародносги, од едвз oi-pasa, «  соеедвнге бадкансѕи даро- 

џџџ шту тжш ео Вугарсшог ѕарод# од друга еазрана* дкажуваз- 

ѕв оекоз Ш1 шв пџтшжшше шѕтшг*® so одвоо шв решававого W 

македоѕскошо прѕшзње штшжшшшт одлукаѕе ѕз Вжороѕо заседашш 

на АВШЈ.
- ./•
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4/ Беводуциовер»а$а дејносз? т  Кузмаи Јоснфоскк

/ зз одржуѕзае sa Вадкѕашжа кеѕферевциЗз ш

на Белкански шгзб

Во О&епзе» еа ташрЈЈззшва «з. 1р шв ШШ т делегзгст ш 

цјК KEUT Оветоззр Вукмзвовиќ -  Ш&то, ce вржејз ѕодгоѕовкн за одр~ 

жува&е ковфереидиза ш ја ѕреоаше да ce одржш во феврузри 1944 

годтаа, ае Кбмзѓтееѕтвидо дарѕтат  Албзввја, БугараЗе, Ррција 

л иѕ «©зз конференцжЗа фрабаѕе да ее разгдедааз?

возшжносажге за шѕо аокоордивирава н поуспешаа сорабоѕка во 

борбѕѕѕ кротшз о«удаторот,  ̂ Оеловуѕа;јки ее «а епоеобносѕшее 

на ЈСузмзв Јосифоски *  Дету* lp  шв ШШ дедегате® еа IP КШГ во 

задолмсуѕа дз ие^иот работа на одржувзве оваа ковферевциЗ© ѕѕ 

време штошвдтот аегов преегоЗ во Окопзе, каде *оЗ iipmc T re y 

sa жо Преспзнекошо совеѕувзње. КузмЈоеифоош добива задодже- 

штт да ѕошавжирз со преѕсагѕввидаире as Комуиаезшчкшге варшш нз 

ѕародш-осдобѕдкѕедашѕе дв«©&а од еооадввѕе земЗ® »  да еѕворш 

моѕносаи зз формирање кз Ш&жшшош ттвб» шкрз|овз зѕдолжеане 

es одршуваае ва Бѕдвавека твфере«т$в Штв т  дао од 

Добриво з е Рздосав&евиќ од 24 авгуоѕ 1946 годкна «сорвѕево до 

Кузмез Јосвфоскѕ« ведѕѕш по неговово ѕрвсигапѕувѕње во ОковЗе* 

во врсќа со ова етѕувеѕ ^Еа Бугер»е з©вив да жежраѕаѕ и изрѕк- 

делегазг* зашг-о икз левва дожкооѕ зз свикуваае a a шва конфе- 

ренциза* Gamo да му дадвѕ i îo  ѕоголемо овЈШсжување, ззшѕо ѕрови- 

ѕе ce бавни «  ш  секоз ѕаадв де обезбедаѕ со sog деѕегзѕ радшо»
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Bpcisa, зашѕо делегзѕе® апсолуѕао se бж шзаеед да ce врзѕн во 

Бугараза иорадн дѕдечвиог »  фшшштш*  Мсѕовремено кевееѕв. 

го aossïsiso sa воево-жолетичказгз оѕѕуѕц&За ѕ0 ооедѕѕеѕѕѕе вѕа- 

ш о т т г  земјѕ ѕ МакедоѕѕЗа зарадѕ т в т т а  И ѕагда~

сиза важвоеѕѕ и етноеѕа дз жеѕраѕа* делегаѕ! и дека ѕи sa

ееѕо sca гк кѕвеежуваш. по дарекзшѕшѕ разговор на другарот Шем- 

so «5* '  Дека Кузман Јоешфеекѕ ведааш ѕреѕед меркк ѕз реаЈшаѕ-

ра&е н es сшаз задачз еведочж ѕегоѕоѕо mreno од 5 сешеември 

1948 годаѕа во кое tog пжтув& t Hfiæo ежо;! до маѕернј&м ш врскк- 

ге со браќаѕв (моеѕ цк т  1Ш { « ) ) »  Космеѕ до иае, so ce бр~

sas Raw ѕребѕѕ. Ha Kochs* m y втш nopeso вопиге, cera ќе 

ѕадам детѕла© sa ce окз» оѕ Вемавежаха коѕферашѕкја шѕо ce од~ 

ѕоеѕ* за ПршршаЈѕи sep es sa одрѕувањеѕо т  Балкан-

О8б*0 коѕфереѕвѕја a формирење sa Вадѕаѕсѕѕ ш?еб, Кузмав Јосж- 

Фоски a джрекѕно вод« разговори со ѕресѕѕвѕнцѕѕе на Вугарсваѕѕ 

Рабаѕдочке шрзтЈа (комунисѕк)* ш*о ее гдада од неговоѕо оиемо 

од 31 окѕомврж 1948 година , so кое шѕшувзѕ wEa 18«дашЈ овоз мв~ 

сец дозде браѕо* «  делегѕѕ sa Коѕферевдојѕѕа • Со ѕего jac ce 

ореѕѕав дури ma 28-ѕн, ку го прѕдѕдов и ѕрвоѕо шшмо a ѕѕороѕо 

шѕемо sa ѕнвшо* ѕаѕѕо (мо.©ѕ ЦК sa ВШ НреребоѕуваЗ—

т  гѕ 1ш*ерк$алжѕе ш*о Кузмае ^осафѕсва га добива од сѕраѕа sa 

Овеѕозар Вуѕмановиќ -  Шемгго к Добриведе Радоеав&евиж, како т  

ЦК ва КШ, a soj меѕеридѕл ce одвееувао»а® osa ѕрашење» вај 

Кузмзе Јоеифоски ce формкра превиЈша т  jfeese зресгзѕа еако ѕре« 

ба да аѕгаеда ш функдаошр©, како «  sa раогаѕо аа Бзлкавскио* 

Ш2зб зо обедттув&њето ma ашшфшшетшш*© борба sa балкassessе 

нѕроди н secfojysa удорно своиже заклучоци ао ова прѕшзње да 

га превесе so рѕѕговордае со делегашѕе од соседѕше народно -

*/*



осѕо'бодихелви двшѕења m иарѕда?» Osa ce гледе од нсѕоѕо ѕегово 

пшст  од 31 окѕомвра 1943 годииа каде шшуваѕ "Cera од новиѕе 

до кумевзги* ггасмото «а Шешт, од Ip sa ШШ9 од ѕрегшеоѕ зѕ закду- 

чоздгѕе 8© Koнференцк5з®a (^ас ѕздаг шмам прегшо) н од разрабоѕу- 

ве&еѕо ш адаѕѕе« заедво со другароѕ делегаѕ ѕему gaeeo му оѕа- 

да сеге рабоѕа -  конкреѕно да ce рзбоѕв за Ѕалкавсвг шѕѕб* Ka

so Врховво з?ело на бадкакек©!© возска.«420  ̂ Кузиан 

во тавршувааеѕо ка овза задѕча, a од aotcoe^se негово писмо, 

тожеше да коиеѕетираме декѕ tog so ова крашзње за ооздаваае 

Вадванскѕ шѕаб a одрвувење Балканска «оиферендаЗа од еоседнаѕе 

ѕародно-оедободаѕедни двиѕе&а, ковтдеѕжрвд само со Бугарского 

народно-оелободиѕ е јшо дваѕем шßapssja, шѕо во шшод случај 

не го намалувз веговиоѕ револуѕиошрен вркдоѕее во еорабоѕкаѕз 

ш обедшу»0&е*о «a aвѕифашаезеичкаѕа борба аа Бѕдкеѕекиѕе sapo-
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1/  З о г ѕ ѕ з ттвт»а Жј ж &шЈоеифоски *» Вв&у u© Ѕ5. 02.1944 г*

Чеетит© провалѕ ва пѕргискиѕе оргввѕаацвв» ќедшх ж аоед- 

тшт од егроѕо 8â бугзрекиѕе окупаторв многу за оѕежцувалѕ по- 

тжбшв ,8з Кузкзв Јооифоски ж es oesaeoswe влагадда ш пзутот  

рабоѕгзицв во Окопзе. Кузман Јосифосет вложуваше голеаш ѕапорн, 

заедко со другшее шшџштш џтшшш&шшџво обновувавеѕо на рабо-

ѕаѕз »  Меснажа парѕѕска оргаввззцвја во ОЕОкје, ко^з ш*о жехшз 

ваоарада во аровѕлагв во окѕомври 1943 годета, кеко ш т  форѕга- 

ра&еѕо sa В0**ѕо< Обздвоав кешкга* ѕ Setters овераѕѕвва.аова, 

како и so аодага****« со ѕарѕвекнѕе органиѕацни од ѕвазреаносѕа» 

Оаза провала од окжомври 1943 годтаа ѕеа&о ce одразв sa ова ѕод- 

pa ije j з wo Нуѕшав Јоен#оекж многу му §© оѕежнувала ра601*023 

околу аеполнуввѕ>е*о *а задечвае добиени sa Преспавеко*о оовеау- 

вање, зорадѕ so« 203 ѕ беше иопрзѕен «з  рабоѕз еако

ш џа шоттуваѕе ша тсшштзадачн tso 203 тбшштв од ЦЕ вз

ИШ a од шеѕруѕторо® та ЦјЕС ХПЈ Добршзо je  Рздоеавл&евкќ делега- 

®02 88 ЏГ ШЗOseteaap Зукхановвќ «  Тет® so ѕрѕооѕгиузешто 

so OKôïige. Де«з ossa провала му ѕраведа гоѕонн ѕроблемн sa Куз- 

маѕа Зосвфоецн* «©«© и »ero лвдво да го загрозувалв» ce гледа 

од eeposofo шемо од 31 ттшвџ« 1943 година уѕаѕеве до 1р ШШ» 

во messnyssi *ßpesosavo soso ваоедва овде в град* увѕе ѕе е

извееѕеѕо шosa е во т к$јѕс сум угрозеѕ, шшт шстубџт врскз

ш шѕоѕа шда ja иџсшш ш ѕреземам брзи и sa време мерки.,,4Ѕб^

Во ѕредолжеше ва ѕѕтдоо во врска со неговзѕа безбедѕоож 

203 ѕивуво % «Моето положевие беже лово* утрозен бев од еекаде,
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cera зедов меркж» верувам оѕѕ сум иозашфкѕен, £е гдедам посте- 

пеш да ce обезбедам.«4̂  Меѓуѕо©, секогаш евојагз жвчшв без- 

бедиос« Кузмав Јосифоски ja да*ад 8© заде» ила»* a sa предев шжт 

тш шшш Ш&жршувазм*© швѕарѕже*«*© задачк ш$о пред aero го по~

сгввувала партиј©*а ш Револудајз$а, одхо ѕој беше исцело оддац 

ден «а револуционер m m  дело.

8ѕ ваквиоа; однос аа овоз гожем ревоѕудаовер, еде» од 

»еговиѕе соборци Круме Наумоскк во своше сеќавз&а засижалЈ 

»Ѕака ва веколку ѕаѕ« ѕ*еј шјѕо шшгѕжве ja  помиеувавие граот» 

цаѕ* аемеѓу иѕалкјашдов к бугspace во правецоз: 2etoso »  Скоаје. 

Кокрај другѕше рзбо^к шдоувагв ce сдучуваве да чекаме «а ѕрска, 

воја ѕребаѕа да дојде од раавс месжа. Еовеќе пѕге му велев 8© 

Пшву да шеизлегуве ®ој по извеевЕ рабоѕи, ѕ?уку хаа задача да 

да ja  ѕренргѕн меие да ja иавршам* Ѕоа го правев од прачша шѕо 

Easy беше осудував в© ©хеуежво «  мшгу бара»- од веѕрајаѕеаези 

fo j  'хогаш обшшо велеше s *Ѕ&к» жшалку мислиме за нас, ходку но- 

бргу ice ce ослободиме. fa  ќе одаж ао своите, a јас по за-

до двешк ј a * »42Ѕ ̂

И еден друг вегов еооорец sa овие тт-

т  ж крајво ризични шошешшт од ѕумѕајос на Кузман Јооифоски 

во Окоаје ce ееќѕваѕ *Беше тш крајот as јѕвузрв 1944 годгое, 

т едев Еарѕаеки сосѕашмс Кузнав Јосифооѕв ja  rnsaece својаха 

ѕшва аоложба* дека е обзвес^ев дека полицијз^з трѕгз по еего 

во градоѕ. Шшако Еуѕман ве мо-жеше да ce од зѕдачите

кои што секојдвевио ce аовеќе ce noјавуваа, ^

Ошо&то големе револуцко«ерво нскуелшо во илегалиаша 

рабоша, Кузмаа Јосвфоски секојнат го вврноѕсвве зѕ да ш  укажу-

•/ »



sa вѕ ттвдттв m soвеискзгеввѕе револуционери, како да e© 43Г-

вззѕ од ѕеѕрѕЗштлсtrase ѕровѕЈШ за дз ш тжтт во panes© sa 

веорнзаѕелоѕ« Сеѕшднаѕ зрееемаш мерки вогфоѕввжве кадрх да 

шшџшш ш  безбедво steose* foa- ое гледа и од aerososo sneno од 

31 втшџ-рш 1943 тодш©5 tsa«© нииува ï ,!0д шошвараѕшш разтази

»a 'ова мееѕо se b i нѕѕувам «о ј ce вадиа, satso osaas* «ако c© 

'разшЈа и ко,ј © угрозен. Пошѕо другароѕ Osojjas (Круме Нармоски 

** кое) е кроваден a pesas кад вас да ro «с ripas ©м,. • Os ова no- 

дожеше вае со мене &е едрсаѕаѕе врска ѕреку досегаѕшгее ната- 

ш§ omi 0© свгураа* se ce угрозеви» само sis луѓеѕо i© ш  вагла- 

&шт е стџттно дв e© ѕрадржавааѕ ? точт »a времв ео оѕределеа« 

задвздк a нарвЈШ a буден« Bo вако j сѕуваЗ Д® не ce уѕаѕува нри- 

взѕво бз куќа» дуќзвм шш ѕоанаѕн другарж за врскѕ, оѕи шав* 

дз иадѕзѕ so panesе нѕ sporo* пошѕо таджцждаѕз во ѕровзлени 

месѕз чвка и фаќа |с| ќе»дазш*

Psöcsejfira, неуморво во spaja© ѕеѕкн и опасаи ушговж 

«а исполнуваѕе ва задажиѕе вѕо му га доеѕавуѕаше lîôpmjasa ш ' 

борбаѕа ж амаЈ« *  I® во ѕрв шгаѕ сеќоЈѕаѕ РеволуцѕЈаѕѕ, шегуваЈ- 

I?« so недшшшѕ о гвшш т  -ѕшш кон беа краЈно 

за аегошоѕ жжвоѕ, Кузмзн Јоеофоски шз можеше да 5® избегае сво~ 

losa xepojcga омрѕ «а S3 февруарв 1944 годиѕа.
Оѕоред искашуваваѕа sa warosesе соборци Кузман Јоси- 

фоски случаЈно загинува. 3© ѕоѕребше sa Парѕискаѕа оргаѕизаци- 

3® ®о Ösosge a ас Ееѕѕшѕ Обжасѕ ткомѕѕеѕ, бет надде» шлега«- 

дс8 osas so едиѕ во месѕосѕа Коѕѕе* За ова неговѕоѕ собо-«

рец Круме Нѕумоскѕ* коЗ so бара»© т  1grain« Јсскфосва ѕѕе «©so

sa доаѓз во Скопде од слободнз ѕерѕѕорѕда, ce сеќава ѕ М3емаѕ>©**

$о es osa® вала сѕаѕадо so арвѕасодев рззговор меѓу Кузмаа «Госа-
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фоски ш еекои другзри разговороѕ ce ѕодед нз teši© дека требѕ 

да ce вазде ѕуќзнздвор од грздоѕ, кѕко биле подобро зажѕи- 

$еш од бомбардирањеѕо sa градоѕ, бедејки едѕо бомбарднра&е го 

заѕеѕе Кузшка во typesa чаршиј® во куќеѕа sa Гѕго (ИжкаЗдсвсет 

»  шое ) ,  ̂ iïGB0f зму во своиѕе сеќѕвања Круме Наумооки 08. оин- 

иува сигуацијзѕа ѕаѕо дошло до зѕгшувањеѕо ва Кузмзна $ ѕ,По ка- 

вакуѕѕ&е» во оваа куќа, ѕеде бил оѕседааѕ Кузнац Јоеифоеки, на- 

врзќада ѕ Авка Валгарјанова, хѕеваму т  spates звшшоѕ sa Бугар~ 

окаѕа »eptitje при ïp  sa ШШ* нршукода ce одржуваше spesata 

шв «suas© со бугарскаѕз ѕардоја* ѕоради шѕо к доаѓѕдо до среќа- 

вање ѕѕ Кузмав Јосифоски со Ат в,Вааку во ѕоа време lesta 

т ® т ш т  К83 роддаген во Водео» во бш нтѕ наЕрш ва. fee дено- 

ви браѕоѕ иа lasa бшш нспрзѕек од @о#«$а зз да арееесе пошѕа, 

коЗа оагурѕа ѕребадо да биде yssteaa аз 1 ша, Ho кежуѕање бил 

фаѕан во возоѕ к дкввндврав и ке ое звае авдео isto сѕзнздо со 

»ero. Поради овој случаЗ влв друго кеиѕо» ѕолшовјаѕв ce ушѕуsa 

во ozaaoc каде ste бете Bps родтткхе оѕееднаѕа lesa* Меѓуѕоа,

sea втерAma ce ва$дуваше во куќаѕа a вклазга «©д Кузмзв. Род-

шшѕе на А««а ва ѕолвцвјаѕа н кажаде взде е lass во меммпвох 

и паднцЕЗага ce ynatysa tally и за бдоsapast куќаѕе. Кузмав при- 

м©1ува;Јѕт 3© блоѕздаѕа околу ѕуќаѕа успевѕ да ce извлеае од бло- 

кадаша околу ѕуќажѕ н бегззки долу ѕри опмѕв жежезвичка нруга 

бидува убнен, За да бнде несреќажа шголемз во to j Куз-

ман еемал неезкво орукзе ео себе. Ишѕодоѕ пред гоа го осѕавил 

каЗ Влѕгозѕ le to  sasa нредазви подаѕоди за оѕожно-

оѕвѕе дод коа загнвел Кузмае Јосифоска дава другароѕ Ѕтто 1р~ 

сов» еегов соборец» во с so eto кисмо од 28 шарчѕ 1944 годтаа» ас- 

ѕраѕено до Добривозе Радосаввевиќ, икскрукѕор ири ЦК на ШЈ, 

1увчо Арсов во Оѕоизе од Кумашвсѕшоѕ tepee доаѓа »а 20 декем- 

ври |доага по бзраѕ&е вѕ Кузмѕв Јосифосѕм ј433 ) дд цу иомозгне



во ередувв&еѕо шв рзбогдае во öeou^e# âpoos шшотот

0Д 22 марѕ 1944 година пишува* «Другарѕѕ Кузкан е сосема сду-

чѕдѕо загинеѕ. fo j  «  Другзркаѕа БзлгарЗазова «  мое) нѕ

бзј Иваеа (Бојае Балгзрјавов *» мое) ожидоа да седаѕ во втааѕа»

за дз бидзѕ шзобезбедеви од бомбардвдавдео. во мегувреме

наеѕзвада веко^з ировада so СофиЗз, во жода биде лровадеш не-

кок одговорта другзра» sa a о#ѕ бшш кроваленд* Kais© изгледа,

дазшш е вегдодку дева* a ѕееѕе е аогдаѕшм»* So sog момекѕ и Куз-

маи оо взѕод ѕаму« Ѕѕом нршеѕшѕе декз ндаѕ егешш, sog ce набр-

гу обдежува ж обвдува ce дѕ вобегве од видаѕа кое му е уснеадо.

Аш оа несреба земз правец иремз зседезшгокаде цруга (деко) a

ѕуШ бива жресреѕен од ТОЈшцаеѕ и убиео*
Од дваѕа нзвора може дз ce извлече заклучок дека

Кузкаи Јосифоски сѕавува жрѕва нз ировалзга шѕо насѕанала во 
бофидз во редовиѕе иѕ бугарскаѕа Еарѕжда* коЗа шѕо браѕоѕ т

Ашт БѕдгарЗанова ga аренесува бо Скокде до Аека Балгардановз#

чне шѕо ѕржсусѕв© во сѕааоѕ ш® Кузмана Јосифоокж бвло ѕричвна

за ееговоѕо ззгинување. Шака загннува велшсавоѕ вз Народваѕз

Револудада во Накедовѕја» нзродвжоѕ дерод Кузмзн Јосифоекн -

Ншу. Смрѕѕа ва Кузман Јосифоеки ïi pesos авуваше ѕвпка загуба

ѕз шшаѕз Парѕидз «  за Македонекиоѕ еарод a народнисѕиѕе* како

т зз Југословенекиѕ е взроди воошаѕо. Оо неговаѕз смрѕ беше

оѕвореиѕ тохешв ш тетко псшолшхивз во редовиѕе ва ва-

жзѕз Парѕидз «  Народв о-оодобо дше елтsз борба. Sa ѕоа еведочаѕ

реагираа-еѕо на неговкѕе соборци ш и вое*ш рзководиѕе-

Ш во моневѕоѕ когз дозаавзаѕ ва смрѕѕа ва Кузмзв Јошфоока.5*

бмрѕѕа tï8 другзрож Иижу е аевадомесѕливз ззгуба за взшаѕа Пар-

т Џ  шт «едаоѕ взш иарод, и4Ѕб|ишува Овеѕозар Вукмашвиќ -
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tins© во своето HOMO од 1? Maps 1944 годша ѕопражево до Куз- 

мѕншоѕ еобораи lys«© Арсов. .Eor© дотввз џџ зшроЈекаѕа еадрѕ 

na Куѕмана Јоеифос««, Дебрѕѕоје Радосавд&евиќ, ««оѕрукѕор ва ЦК 

КШГ* во еѕееѕо васш. од 8 иарѕ шжува* »feste« е удер «оа 

оназдо,. мораш дв дадме ce од еебе со ѕолва шбеда ira 

жеројека ВВЈ дѕ го одмѕздиме друтзроѕ Пиѕу. и «ле«о* иа

ip  ШЅ* Овраѕва Гигср, дозвѕва^ка за омрѕѕа se Куѕман Јоеифоски 

*  Пиѕу во своеѕо д а ш  од 1? мѕрѕ 1944 година, дааѕеао дс Јвуѕчо 

Арсов, ѕаѕвуваѕ "Другзр, кеко meo и оѕм гдедаш* емршѕа sa друга- 

роѕ Нш?у е голем губиѕок за девешнаеа Народно-осдободнѕедша 

борба, ©с.обенс за ѕеваѕе ПарѕиЗѕ.«4^

Омрѕѕѕ ва Куаман Ј.осѕфеввв ѕгешко 5© не сано

неговше соботши* еуѕу и свте борде «  «о&лпке«т sreo го

аоаваѕаа- шш елушнзле зе ѕего. Ихаѕе случгае н целл ѕарѕѕски ор- 

ганвзахрпц sa врвиее одоѕѕтк соеѕаноцн, so вегоѕаѕа смрѕ, да 

«у  оддѕваае т чт  шв голешиге револудиовер, $аков беше случаЗо® 

со Ориддоскаѕа пареиска оргаѕкѕадаЗа» ко јз  ira öbcqos еосѕанок» 

одрѕан ira 8 stapf 1944 годѕгага* m  иочееокоѕ т  соеѕзнокоѕ со ед- 

«о швуѕш молчење му оддава штштт херозеки загггоаѕное Куз- 

шв Јосифоеки шja  фрла паролаеа «0© евѕе етхн шв рабоеа, дѕ 

го ооѕсгжиме другароѕ Птѕу. « 4Ѕ8  ̂ Неговиое соборец Круме В а у »-  

скк so тшвод смреа sa народвво* херој Јоошфоот, во сѕои-

те еекавањз, пишува î «Becva sa емрѕѕа sa Ussy rafo sa 25 февру- 

арн 1944 година болно ©ess ©о wmsme т с ш ,  'уж®a новеќе г »  поѕ- 

т т у в т е  ввпредвштв жјѓш т  погожеми победн, Неговиоѕ живожен 

nas моѕе да го има само чтак и борец сѕзшв офо раѓаше ѕаиата 

ПаргѕЈа. f©J беше голем реаодуввовар и едев од osme шфо гн para



Ѕѕѕгдедеввјкк Џ  ѕово »асдаваѕаѕѕ снгувцвје# vaovams ѕо енрѕ- 

sa ва Кузмаѕ Јоеифоски во Сковзе, sa sei’OBoso месѕо ЦК sa К Ш  

го аоогаѕуѕа неговвоѕ соборец ЈБудас Арсов*

«  196 —

2/ Проглаеувѕње на Кузкав Јосифосс-ш ѕа 

I  a i  s J  s s е р о I

1 ао сво^аѕа смрѕ Кузшзн Јоежфоек« нрододжа да жквее 

мегу борциѕе ѕроѕкв фзциамоѕ* Неговата херојеке смрѕ бше вре- 

гворена во борбен повѕк, кој ги иовикуважв борцете да зуржжааѕ 

на непријагедските ровози в бушѕврк» да му зададаѕ смрѕен удар 

вз ѕепризаѕадоѕ и да ги осѕоѕаѕ esse зѕајш и незвззта зсерои 

падѕаѕи во борбаѕа sa сжободѕ, кзко Кузман Јосѕфоски. Делега** 

sos еа ЦК sa Ш1Ј Свеѕоззр ВукмавовиА * Шемпо» кога им ce обра- 

ќѕл sa борцжге нред souësosos sa бохкѕѕе» со звороѕше! иНапред 

друг.арн* да го освеѕиме Пету. «  ̂Голедашѕѕз sa револуциозер-

ниоѕ л ш  sa Кузмѕѕ Јосифоеки, беше упоредувѕнѕ оо лѕковиѕе на 

ѕа|исѕ©кѕаѕ«ѕ@ мзкедовски револудиоѕерж од Илиеденекиоз? период. 

fasa so ѕедегрѕмаѕа sa И н ж ц и ј а шви одбор sa свшсувзае ш  

кШШ, тжџвтт до ш> зшрежее дегелоз? кѕ АВНОЈ ce велнѕ ѕ,Веков~ 

hioï соѕ т нажиоѕ ѕарод, за кого илдѕдшши звајѕѕ везѕајни 

герои ги дадоа евоете жнвоѕж и ке,јзрнихе ѕѕшн првобордиѕ Делчев, 

Ѓорже Пегрсв, Овндзвскк, Орде Николовј Кузкзн Јосифосѕи дру- 

Ги* девее ce обисгинкја*«^^^

Исзео ѕакѕ кога к &шштјжжџ&в фашшош9 од
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чија раке ш ѕѕвиѕа Кузма»  Јосзфоеѕи, во прогдзео® на Главшоѕ 

шѕзб 39 HOB и НОМ ш т  Дрезн-диумох од ДСИОМ* зададез во st>3 ло~ 

вод* дшувше?' н!во|©хе гаскФвадо» Македонскаха федералва дрѕа» 

ва во Демо«ра$«а a фадерзхазза ЈугославиЗ© , еѕѕз од fe6e да во 

овке ртштемшш часова бкдеш доехоез т  борбена

храдавдш ш ва евеетѕе гробовн нз ѕѕршже npsoöopips Ордѕе Кшо~ 

доѕ* Куѕман Јосшфосш9 Сграшо Пивџур ѕ Марче Дцев.,

ДоЈде штивчтто ослободување sa Мзкедоѕиза ©д фашш-

хиадтѕа окупзхори* во ков Маѕедонешох иарод и вародвосшшге до-

биза слободѕ» sa «©3© слобода го дадоа својо^ жшоѕ, шЈадшхш

синови нз Македонекноз? народ ш зародзоохѕхаво Шакедошз©, ме~

ѓу ѕои и Еузмаѕ Јоеифошш. Еако бдагодарѕосх sa швтовт^ шшдо-

вее во Пародво-ослободиѕ еЈшаѕ a војва во Македошз©, Президиушм

sa АШОШ s© CBûjaa'a 1Ѕ еедвдда одржанз на 15 декември 1944 годи-

öö, довесе одлук© да му ѕрвдвоѕк sa Драаидиукох sa ABHÛJ, ѕекол-

ку иадѕаѕи борци од Македовиз©, во Нѕродно**осл обо дшгелѕззш вој-

на? Koga сеуш^е тџште, дa бвдвѕ ировлаееет за Народѕи аеерои.

B© врска оо овоз ѕреддог, во т ш ш т т т т  од sa© седвѕца etoss

»Под 20ЧК8 два, другароѕ Сгрѕзшл Гнгоѕ предлагз да ce sa npecxoj-

Ѕ020 заседѕвие sa AÛHOM излезе со едно предложение, со кое да

ДШОМ бара од Црезидиумох sa АВНОЈда бидах прогласееи sa Sa—

родѕи ѕероЕ другараѕе пзднзјш герозска во борбата sa ссдоводу-

вењеѕо sa Македоискиож ѕарод од фавѕохФмсвѕе окупахорн« Ов пред-

лага за ѕакваѕ« дз бздах прогдасени едодпгае ваднали другариѕ

Оѕражо Шшлур, Мирче Адев, Кузман Јооѕфосѕи, Цвеѕзѕ Димов, Јор-

дѕѕ Ниѕолов, Хрисѕидан ^одороски-Карвош, Охефвв Нзумов-Сгиф и

Вера Јоциќ, коа ѕе само т то  паднале вероЗскв во борбаха» амѕЕ

ѕроЗавлде ѕеограшчеѕа нредаѕосѕ к®ко орваотвзцорѕѕ sa sa Ja борба. 
Нреддогох ое * *



198

Ѕ 4 Е Л У Ч 0 К

^рудов ïipetcæssysa обид да ce пркиаже реводуционерназга 

деЗвоод sa Народниош херсд Кумсав Јоскфоска -  Пѕѕу* Од доеегаѕ- 

ш$е нскажува&а во ’ѓрудов можаз? дз ce извлечѕз? едвдѕвзе заклу- 

чоцшг

Векѕауциошѕрнноз! век sa овој револуцнонер *рае скоро десеѕ 

годшш, односно од ѕоеѕедвѕѕе класови во баѕолекаѕа ршшазиј®» 

околу 1934 годааа» a завтмувз со ѕеговаѕа херодокз смрѕ; на Ѕб 

февруари 1944 годѕѕа«

Формирањежо sa неговиот револуциошрев mm т  во

ѕренеѕо меѓу диеаге свадекѕ воЗва« ВевроцанЈШв првдоѕес sa sero

se*® ревелуциоверѕа- овредежЅа дада оредвѕаеа so «о;Ја Кузѕаѕ Зо- 

сифоеѕда ее para и фдрасѕуѕа» samo ѕеговѕеѕ роден град Дрилеп 

во периодозе меѓу двеѕе свеееѕнвофш ирегетѕвува едш од ш ј»  

бурвшге ттчтш т  Маѕедонѕ^а.

Прѕѕее свок реѕодуцвоверѕѕ созеѕет^а Кузмзн Јосифоссѕн 

ги добивз sa време на своете средвошколскн деновш во Бижола, 

преку члевувѕве во иешредни оредѕовѕодоѕѕ y ѕружоѕри

Конечнозго форѕшра&е твеговиот револуцио верен лда нае- 

Фаѕува se spase на вегоѕѕѕе еѕудвв на Враѕшшѕе фзкулѕеѕ во Вел~ 

град. Ео взиреднсаго сагудектско двиѕке&е аа Бедградеѕво* ушгеер** 

вшшвТ) Кузиев Јоеифоеки му приоѓа даогу peso» уаее од иеговиге 

бруцопвЕ деѕоѕв»

•/.
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Ѕашу в ѕарадЕ soet удае од ѕрвata годии од ешиже 

сѕудии во Бедград» Кузмав Јосѕфоски ** Вшу ехеваува доеѕа голе- 

мо pesoлуцкоиерso искусѕво в ce вздагѕуѕа в агр@ удога era едев 

од раководтаелтае ва тведоаоввѕе шпредви срудевса -  учесттш 

©о неоредаохо огудевѕеао дѕѕж ем ш& Белгрѕдскиоѕ уавѕерааѕег« 

Herosatе револуционерва деЗнос® во Белград ce резгравува во no

seće иапредвк и револуциоверви оргаваззцѕѕ, и $оа воѕ «Еародви- 

те ехудешш«, “ШШИ©*, Кулкурво-вросвеѕноѕо друпѕво “Вердар", 

во аеаредааѕе студевтскм кружоцн, уаееѕѕо во озудеаѕока демон« 

схрецѕш* во жаборкае во 1936 годета, © вароеао во 1938 гедиѕа« 

Неговзта револуцаеверва дејѕос? ш оетаауѕа незабедежаш* од ctpa» 

ша шаДерѕисеата оргзнизацаЗа 8© КШ при Зедгрздскиож ушаверзв-

tes» кеда л«о креѕема нерки да го ѕслуав во своихе редови. $ака 

Кузмев Зоеифоски бо 1938 година отавува члее ва КПЈ.Меѓугоз , 

само со ова не ce аоцрпува вегова^а сѕудевхска револуцвонер»а 

деЗѕосѕ. Иако егудира ш нреехоЗуве во Вдорад* Ѕузмаѕ Јоеѕфееѕн 

не гв прекивува реводуциовервиге врски so Из«едовв|а «  со род~ 

иио* Шртшш* За време т& erудевѕекнге ферии tog е арѕеуѕев во 

бурѕзог ревелуцѕоѕереѕ ѕрѕеж ве Ѕрндеѕ* ѕ дева сво.ј прндовес 

so борбѕѕа со рѕавнге дееничзрскн егруењѕ сред реводуцѕоверѕо-

Во срединага sa 1939 година Кузмав Јосифоски гн врегда-* 

нуво сгудииге во Бедград m ce врзќа во МзкедовиЗа, во родвѕог 

Грѕд Приден, каде ксцедо ce ©ддава на револуцвоsepsa рабогз 

ctasys* ѕрофееѕоѕааеѕ револудаовер. Ваквагаserose револуцао- 

верва авгвжарвЅоех го ѕофрдз ва површѕѕа во сепѕенври 1939 

годаша сѕавува ееѕреѕар »а Шеоѕѕо« ш ш и з еа ШУ за Враѕеѕ* a

*/ »
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во оешеемврн 1940 годша еѕавува и когш-

ѕе$ шв ШЦШ за ЖшедоотЈа« Osa е'време sera Кузмаѕ Јосифоски е s© 

i » i a  sa револЈцтон ®џтт© шаоч&лт т  I  ш раковода со тт,

0л ово$ нериод шззѕаѕи ce неговоФо уѕесзше ш веговите говсри sa 

Едввдеаскагa иапвфесѕвцај« во 1940 г so Ѕ р и шо т $ а

взскоро беше привудев дѕ арешше во шшгалшоеѕ*

Шардоашѕѕваѕа т$®тто со евоего сѕршѕувзње од ввсѕин- 

окиоѕ sat ®ѕ@ водеше кон еацнѕнално и содајалво ослободуввае на 

Македонскиот ѕѕрод п шј азвеее ш& македонсаоѕо Нѕродио-ослободв- 

ѕедво движе&е огромии ззгубв и so иеѕо време ѕредеѕаѕуввдо го- 

лема ѕрсгака sa врѕохо развшѕз&е sa ртвж уцш вш вртто  двшаеве so 

МаѕедошЈа, не го ѕошѕедѕ к реводутиоѕервиох а к  sa Куаѕшв Зо- 

шфоеш* Како и мвогу другж ѕсакедоѕокѕ револузршнери »  Еуѕмѕѕ 

Јоокфрсѕѕ вред краЗоѕ шз 1940 годтге« osas© «р*ва ѕодиѕака- 

'2a sa хогшадѕоѕ сежреѕар ѕз Докрашгскиоѕ ©омшгеѕ sa 1Ш за Ма~ 

кедошза МеѕодаЗа Шаѕорев »  Шардо, isojja ce eoetoеше од оѕсѕра~ 

нување sa case маѕедоасаи комувиеаш кои не ce сжшуваа со Шар- 

ж о т т в  п о г р е т т  so гжедшso jftssexaseicoso драшаае* Вде» од ш  

шмутасзш* кој se ое елоисуваѕе со шрловике тшгледѕ so однос 

ws адтгааѕа sa МааедоѕнЗз* беше и Кузмеѕ Јоввфоcm » Порад» овод 

судкр ео шарло* Еузмаа Јоевфоокк sagapso беше о м е т т  од фуЕцѕ-* 

gasa оавреѕар ва Шесвшот тм ш тет шв во Ирилеа, a взбрзе но~ 

2оаѕ во ноември 1940 годнва беше ш ш у ч т  ш од 1 Ш  sa Вшрѕвд-. 

СКЕ02 KOMÊ etBö КШ sa Македовида. Вше so a годем удар за мда- 

диоз! и ш а т ш т  реаедуцѕоѕвр кавоѕ мѕо бше Кузмаа Јосафоскн, 

к©5 ДСЈшсао му беше оддадев на револуционераожо дшо* Оо овој 

ааѕ аракѕнано шзавршувз неговаѕа предвоеаз реводуцио sepsa деЗ~ 

socs* sto всушвосѕ ape®еѕаѕуѕѕ арва е^заз од нетовиоѕ револу-
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дшшерев ses* soja mmодигра уводна удога во ѕоиагзмоѕвата 

револуцнонернз дејвос® тКузман Јосвфошш* вхо ro j ja осѕварѕ 

во settox «e  HOB v Еародкзѕз револуција.

Со емеаувѕњежо ва шаржтиог Нокрзвнски кошгег »  избо- 

Р02 иа штто Шжреинско ѕарѕмско раководсгво «8 чело со Лезар

ШотшттШф шастшш ѕовхорно реводуоионерно акхавира&е на Еуз- 

мѕна Јосифоеки, кој foras беже избрѕш за чтш Шшвумот на 

т т т  Покраински ктштвт , всушносх започнува вгорног пернод 

од веговнох реводудаоверев век» кој ѕѕо ое завршувз оо негового 

ззгивување* Од новото Покраинско варгиско раководсѕво Кузма« Јо- 

оѕфоскк добивз дирекхвва како взрхискв фушѕцнонер *  ивсхрукхор 

sa Шжратаешог тшштчѕведкаш ее ирефриш во ззпздѕа Македош! ja, 

во дедог ѕод и®аашјан<жа оѕупвција* со задача да рабоги нѕ обно- 

вува&е џ& Ѕархвекага оргввѕзaipja во овој дед ва Македонвјз, so

ja  адардовохо рвководохво ja имзѕе ѕгааолво напуѕхево, ззшхо Ме- 

тедчја шаѕоров *  Шџш ce раководеше со варолага "едва дрѕзва » 

едш «Optraja t,so ja  шт во еуааоех ее одвееуваже нѕ ѕериѕориja 

ra «a Изкедовијз шхо беше шзд бугаревв окуѕација в soja шѕо шар- 

т  ja ѕрчѕдучи ков ВШ (к ), додеке sa деѕог вод шсзлијавеѕз 

окузх&двја агој »е  ce *дагересврѕше. Доради ваквѕта Шарлова полн- 

твдсо зархисвиѕе оргѕшговшп во заѕедое Македовајѕ под ихалнјап- 

СК8 окупѕцијз, «or a Кузмав Зоочфост aceBf8 1941 годива дојде 

ш овој герев ce неоѓзз во х&стшчш® оосшојба недаврзаѕк и во 

фоза ва psesaднувѕве. Ва оваа хервкорија Кузмзв Јосвфоски доаѓе 

во окхонври 1941 годива ш jmm ед ирвиох дев сериозво рабохв ва 

обвовува&е аа ѕаржксккге opremanom оваму каде корано восѕоеле, 

како a формираае »а вови во оше месга каде догогаш гк вемзло.

Sa ѕрогко време, ѕѕко резулгѕг ва неговѕга сакопрегорва рѕбоѕа,



ЖЈвшт Јосафоски ушеш  да 3® обвови* доподши ноѕрзе парѕис- 

кзѕа нрежа во ово$ Двл 8© Какедовкја« «o$a вака обвовевѕ ce 

шрттшрашФ ша т е џ ш т в р т $ а т  ma градоввѕе a тавааѕа окодsrna воѕ

Фвѕово» Гостивар, Дебар, Мввроѕе, Квчевс ш бѕрура, ѕ ба моѕе« 

ло да ее бров» «eso %amt тРесенско* Ha osas гернѕодоЗв Куз~. 

маѕ Јоовфоскв во шчтштша 1942 година фориира Окруѕсев «co

rnes es ш КШГ sa МакедоѕиЗ8 °® еедшш so fetose, во soj ѕоЗ 3®

зѕѕемаше дмкнеем секрет&р но Окружшог комшгег, Овоз Окружеш 

ттштет sa време ва овоето футкциовирање дѕде непроценлиѕ при- 

довее бо развшсокоѕ »а восгасмдоге sa овае гереторвЗ8» каде ce 

вравеѕ ш обвди sa форшрање ш& ѕартааавска одредв. Во шчезмзког 

8а 1942 година, so одржува&его »а J авуарекозео совеѕував.е во фе- 

вруари 1942 годѕва* беше ѕзвршеѕа реоргавизапиЗа на Иокреииски- 

of шгаб sa НОПО %т Мзкедоѕија a sa вегов чтт, беше избрав 

Куѕмаи боеифоеки.

Во л©«сго нз 1942 годивз беше емене® Вовреввоквох 

тштечџ 8з чие чело, so шаѓзњето ѕ@ Лазѕр Колишевок« во загвор» 

ее тмкѓаке Base Авдреев ш б&ме фермараѕ Прнвремен Вокрашве 

m um m  шџ чежо со Цветео Уауное«m* Кузман Јоеифоска беше ѕзбрав 

sa члеѕ ва Ввроѕо ва Дризремедаот ксмадее* ш чжаш ша

Главнкиг вздаб sa ШШО sa МекедоввЗа, и васкоро беѕе ѕовдечев ва 

иаршека работа m  Qmu^e»

ШоштџФ$о$sa декемврѕ 1942 годжѕа, ва ^ердаорнзаѕе 

на заѕадна ШакедоетЗа ѕод т̂&жшЏscs a 3©* ѕаедѕо ео Оѕгра»

зшд Гнгов* доаѓа sosæopso Куѕман Јослфоск» ео задвчѕ да рабо- 

æas sa поваѕашшво ѕовсоЈшдвра*е »а ѕаршеѕшѕе оргаѕиззцви нз 

0888 гериФориЗа, како н зз еоздавѕше ва уелоѕѕ зз ѕрефрлзве но
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osas ш&џтшржЦ® тш тш ттш рвкоѕедеѕѕа 

т  Шж ®№0ш ш$@ф Шш џт®& шерштрш^ш %sß$w*&- ч ш т т ш  т  

шш В џ т р т т ш т  Ш ж џт ш т ш  т т т т  «  m  т в б  ш ит

ша Ш т ш м ш $ш  ШуштЗџ&иф&вш ш0 е р Г  гм ш 

fa  sa (Џрш т рш ш т  т  &®шужт®2тт*в тшџш$& т  МаквдошЈа*

8*б#ро* шш Шушт Јосифоски sa чжт т  шџштш Qе ш ^ »  

жеџ штШШ9Ш ш  Шшушштшштшт т

дагсш еое ѕав е * ожрвах шв 19 мврт 1943 уодѕша ^ т џ ш *  и

sa  чш т  ва Тжвшшшт иѕаб  тШ Ђ  ш Ѕ Ш , аддосѕевуѕѕ у т ®  ед »о  

жрттшв т швгт&т шшутут ртшшуш®шшрт p«öo®at на жо$& 

тжџт ш пршшшѓтж»

е X едон од згвеешпѕвхв

в&тштш т  Ш  в® Ш.Ш «so  ce одрѕа иа 4 ѕ б ма| 1943 годш а

»о  Ф м м * лоцзпаик« н© евоЗ оосѕзѕок тШшв

ѕадзда да зѕоогее 88 Ћртшж&тџ*т*%тттт ѕереѕ «  до рабоѕв «©

форшрашѕ© »е  ®ѕ@ршѕ ООше^е® кодаѕеѕ ве ШШ «  ©а Вѕ 

оџед&итт тшш* како «  sa фертцдоеѕе w  тргтшштш ту®т  

ш т  ®џежт «е  тешѕа Вар-одша вѕае* «a оѕае sepœopeâa# Ha- «е -  

вразгзшеѕо ие ш ш  швџтш Шушвџ sa зазншуѕа ѕедшѕш a©

забризгѕаае*© m  сосѕахокоѕ as арк ва ШШ so мттшт« Sa qbojJ 

spjev Ш у ш т ш т  ш@жџт$шее до вресѕахсвоѕо еоѕ©ѕуѕе~

Шџ mm ce едржа »ѕ  2 eörycs 1943 ѕодша ®о öseaeao# sa хое Oe-

■esÿMMMi и ѕоз

lia Иресдоискоѕо »»ssjrxa»® ха lp a© ШШ К^зшт čoci 

фотт тШшв штшчв да оди шшварѕшдеа боѕв sa Окопје «  да

рвбоѕ« и®* средЈГ*8»е »е шрѕхшшѕе ерратмпкв «  харѕшавешѕе 

одреЈШ» 83Ш «  ф0р!Ш|Ш>е ша а#ш «0 t# f»® f»3at© »а МѕкѕедошЗа 

шѕ ô^apcaa #tsfEa:» | a *  »® еа фордара оргаш воѕаѕѕ аародаѕ

•/ •
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lÆiaoSf да одр^увз ѕрокж со Народво*-оелободителшоѕо двшѕе&е во 

Јужна OpöĤ a ш Косово, дз одржувѕ врски оо Народно~оелободшш ~  

Н020 двшшв»е so ВугариЗа, к©ѕо «  другж многуброЗнв зедачн. E© 

Парѕиска уобоДО во Ококзе, Кузкаѕ Зосжфосет вдисгдоѕува кра~ 

302 на аѕгусх 1945 ro jem  a ведваш започвуш кеунорво да $або~ 

т  sa реалќзарањето a a добиевахе задачв од Ѕрееаавекоѕо совеѕу- 

same« 1 »©«peg «Ф£ф*о ѕожспиее шжтјо ж о ш  коа шшо ce spo** 

нраѕеш со мвогубрсзнм ѕодиидоќа; проволи други хеакоѕаѕ» Куз- 

маа Јоеифоеш усиеѕа да га решшзиро екоро шхе поесавеви зада- 

ча*

ÎI ва кразоа; од оваа аовеќегодшва крвава öopöa, so 

ko38 Куѕмѕн ЈосифоскЕ «  Пету учесѕвуваже од сагшѕ aegsaa по- 

чезеок* в козга ре волудио шршѕе ндеажк за »  20 3 ce бореше сѕа- 

еуваѕ сѕварвоох и гзгреѕаѕе соацехо ва слободаѕа, a Југослоѕев- 

скиѕе народа ш вароднооѕи 38 водез ззвршнзга биѕка зз оедободу- 

same as наѕвжа Ѕѕтаовинз» Еуаман Јосифосш деродсиѕШ аагаауѕа» 

шдоѕуваЗет го csojo® жввоѕ »8 елѕарог ѕа слободеѕа за 0 0 0 3 0 2  

аѕрод*
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дррга«ехр83а 865*



206 »

14* даШЅ Л1ВК01, Акѕаваоеѕа ва ^Вардзр«1 -  Друвѕво иа шкадош«
ски ожудешш,8бар Énr^evvpvèeat годшни,штга 
4, Кулаура, öicouge* 1961 # езр#7б*<-

15* BOJO ШЂШШШџМшовш шв ктушшотт од Белградскиог ушшер~
auras * 86орник-Чеѕи|шес as гадвди* ккигз 4, 
с * р . 490, Кулѕурз ,0копЗе#19б1.

16* еш ш огтш ш  тжшш ©д $®тт%тт sa ©р«
гзшјѕздиз® (soeasesQrs ОБШО) нз Ssisqb Вадао, 
азЗава »е  Дзжш Зографскв,еѕр.ЅЗ,мешароко 
одделаиие на Квеѕаѕуѕоѕ за нацаовзлвз исѕо« 
рада во вае&Зе (sovasaviyt Ш Ш Ш )*«

1?* И Ш А  ДАШШШМЌ# Наиредни шнсреѕ ©ѕудеваѕа***, оѕр*284*

18* ДШЧЅ II1BK0ÏJ, Дкажѕвоеаа ва •Вврдар» «  Друшѕво »а  мзведои«
шш, студанѕи, Зборгшк-Чехирнеееш годшш, femora 
4#. сѕр« 77» Културѕ * авоѕЗ е *1961 *

19* B e s o  Оѕраве 77 ш 3* Раврвдосѕа, Кузшв Јоевфоек«
«  Пвѕу* ев«Иасорѕ$а » 0шѕ|е*19б1, бр*1 » сѕр* 35* «

20« ДШШ ЖВШОШџ Акѕивноеѕа ва нВардари -  Друшѕво иѕ зшкедов«
еки е«рже»гв»ЗборвшМ|епф«воеѕ годагаа» книга 
4#еѕр.78,Кудаѕура,0кокЗв#19в1, в Шшт$в Дамза« 
е©ви$, Нзиредш ѕокраѕ сѕуденаѕа Београдског 
уваверзѕѕеѕа *Н£Ш2*Веоград# 1974* ' друга*
©span® 384*«

21* ШШША МШШОЗШЌ, Нанредвш аоареѕ еѕудевеѕа***» ©ѕр.524*

22» K ù* © Сѕраѕз 525*

28* 1 е $ © Сѕраиз 827 «*-328*

24* ЈШ1Ч0 АКЅОВ, Куѕман Јосвфаекж «  Ишеу* ©и*ИошориЗа*ОвопЗв»
1974,броЗ 1, сѕрааа 44*

25* КВВ&Е 112Ј0СКИ* &акедонскоѕо ѕрашаа© во Нацаоаалваѕа нрогрѕ«
M3 ш  ЕШ (1919«1937 ) ,  Куаѕурз, 0%огф$ 1962, 
C'i'paBs 140*

26* ШШШ1 ФВДАШВА, Јлогзѕз вз КПЈво одарауѕа&еѕо борбаѕа ва. «*
аарааа 110*

27* И е ѕ © Сѕр.12«13, Кврил Шдајооки, Мааедоаааоѕо
шџтт®»o * « * t еspasa 143*

28* Ј#Ш0 âPOOB, Куамаи Јоеафоокз «  Ш$$у*шиМогошл® «ОкоаЗ©,
1974, број lÿCæpaaa 44*

29, ш ш ш а  зд шмтотттнарод» « ш а  spasa,е$р*1оо*ини,
0коѕЗ©#1969,

•/.



20?

SO, KOip СОлШПЕШџ Кз гтвшџкнвга ЈГрва»02р.34,Оксшзе»19?3.

31, ШШ) ШШШкџМехорида ОКЈ, С1'р.?2»Рад, Веох-рад?1966,

32* ДОИОЛНЕНИЕ НА СтОГРАФШ Ш  ‘БЕЛШШШ ©д реконехрук«и;јаха нз
Парѕиокаѕа оргавиѕацида (поеахѕмуѕ ДОБГПО) ва 
Нржлш* издава »а Перо Шиквзр, ©хр*1О2»МОТИ0*

33* ПРШШП И ПИШПСКО Н83 ДОЅОНШЅД, Прш1еп»19?2,с-тр. 83*

34* ВБВА АЦВВА, Пархискаха организација во нодгоховшхе и оргзшѕ-
зацизатѕ as вооружешзхз борбѕ во Прилеп 1941 » Збор- 
шк-Придеп н Пршхепско во HOB 1941 #еѕр*2*1 »СкбпЗе» 
19?6*

35. ИСЕОРИЈА НА ШВДШШЕОХ НАРОД, тшга 1Х1,сѕ?рЛ08,ИШМ2«од;Је*
1969 rojѕ*

36* И с х © Охрана 109*

3?. 3. ГАВ1М0ША» Куздан Јооифоски-Пиху» св.Исхори^а,ОкоѕЗе, 1965»
броЈ охрана 33*

38. КОВрЅ С0ЛУ110КИ, Кузман, свига Х,С«опје,1973* еѕрвеа 60*

39* ФАКХСГРАФОШ МАЅШШАЅ од рековехрукцидаха ва Еархкекаѕз
организациЗа { ©ШШ-ао нахаму ) во 
Пралеп» схрава 44.ШКШШ,

40. ДОШВД М ПВШШПСКО ШЅ ИОШОВШАХА, Нршшв»19?2* ©храда ?4.

41. КОЦЅ тжшоШџ Кузмзв* квига I »  ОвадЗе,1973* атрѕиѕ 69,

42* ДШШЕАР ШЅВЗВ, Ииривска Маведо»жда,1ШК »Еажа Квига” »0коп5е,
1970» ежравз 216*

43. KQUjB ОСШНОШ, Кузнагг, «trara Х»СкопЗе,1973, ехраш ?0.

44. И о X о Охрава ?1.

45* ДШШАР Ш1‘РЕВ, Пирннска Шкедони^а... » охра 216.

46* КОЦВ СШУШШ, Кузман, книга Х*С1«шЗе,19?3,схрова 73.

4?* ДЅЗАД АЈШКОИЌ* »ЕЗшз Веч»1939-1941*% Дулхурз*8к<тЗе,1960,
ехрава 502.

48. Ш gX о Of pan ш330.
49, И о X о Оѕрзвѕ 366 -  36?*

50, ВЕРА АЦВВА» Еархискзха оргашжаадаЗа . . .  » сѕер.18 (цнѕнраи spy,

51. ВШШЅ М ЈХРШЅШОДВНИЗ НОХОВУАХА, ara XX » еѕр* ?4*
1972» упоредн еог ДОВРПО Ирж-хеп, изјава на 
Sap© Евавооки» ехрааа 104*ШШИ0*



52. ШШШ Ш ШШШПШВМЗ IO ГОРЗОДЗД» кшгаѕ®орз,сѕрано 75,
« .... • • ' Нрадшг,1972*

53. што ВА ШУОШ, 0з?ра»ѕ 55, М0ШШ.

54. Д0БК10 НА ШШШ, иегјзва «а Перо В»авоек8«еѕр»1049 и ШШО
на Ершѕ*ѕ,с$рѕ»а 2, ШОВШШ.д ;

55* КШр СКШВОКВ* Кузхан» «виге ѕрвз,стр.100,0ксшде,1973.

56. И о ѕ о Охрава 101,

57. #ШШ HA ШШШК, бѕр.2 и сжр.48-49» МОНВИС.

58. ШШЈА БВЈШАВВД, Жзшгатвна шзрзшекажа печаѕарока Фехвтса
3© развшгоко*? Ha HOB во Прилеп и Прилепеко 

• ■ • > 1941-1942, ЗборниЕ-Иршшп в Ириаепоко во HOB
1941,Скоп^е, 1976,сѕравѕ 323-4524.

■59* ЕЅЕА АЦЅВА, Прм'денс«а царѕиска оргашззда^ѕ пераоду прицре-
тш оттжшаторужзвдг борбе, Ѕборвик-Уегавак »а - 

рода J^rocjtasBje 1941,Bearрѕ д*19 61, шига 1,сшр.414

60« ШШШ И ШУШШКО ШЗ ЖПЗттШџ шшга вѕора#еѕрвѕа 70,
Придеп»1972*

61. ОБШО im НРШШ, изјава нз Вера Оровчѕнец, сгр.39 ,Ш)МНИ0.

62. 0БИ10 HAOKOMI, ѕзЗѕва ва Блага Понова,csp.115-11в, ШШИС.

63. ОБШОт  НРШШИ, кзјава нѕ Креѕа Црвевкоски, сжр. 9»МОШШС*

64. ОБШО SA ШШЈШД, кз,1ава шаВерѕ Ацева, еѕр.23,М01Ш0.

65* X, ГВОРГЖВОШ, Шшштштотаалеѕ н д емове*грзцииѕ е ©о
во 1940 г*»3<?орзнк~Чеѕ&рввсег годшш»кшѓз 5, 
©$р.514,Кул®згра, Окогд е ,1961.

66. ОЛГА ОШВКОСЖА, Mapa Јосафоскз, ражоаш подвесен тучтот
собнр ,!Прилет ѕ Вриленско во HOB -  1943!»,При- 
лев,1979#етрава 11-12,

67* X. ГЕОРГШВШШ, цахвраи срудрсхр»514г* и 3* Гаврштсжв,«Н2*и-
рав трЈЖ$ сграва 36.

68, ОБРПО ВА 1ШШШВ,из;]ава ез 3?* А^авасовеки, a ïp• 80 »ШОШИС•

69* ОБШО НА тшмтџизјава ш& Крсхе Црвевковазѕ, охр*9#ВОШИО*

70. X, ГШРГЖЕВСКИ» цшглрзѕ*руд, стрзна 515*

71, ОБИШ HA ПВУЈШ* иаЗавѕ вз Вера Ацева, сѕр. 26,М0ШИС,

72* ШШЏССШШШШ* КЈвмаѕ, ктага ирва,С2р.114-115,0ЕопЗе,1973,



209

73. №UßООЛЖВаШ, Кузм8Н»книга HpBa,esp.115tOfsoii;je,1973.

74. ШВШ EOBFPBO HA КШ, ОкоаЗ e#1948» еграш 51*

75# 0БШ0 ЕА СШ Ш » мзјава на flepo Ивавосш # отр. 284» МОШИО.

76* ВЕРА АЦЕВА# Карѕаскажа оргавиззциЗа во.. .  ,сз?р*28.

77. 2 е < о Изјзва »a Вера Ацева, егр,2В»Н0ШШ0*

78. m  HA 1ШШШН, кз;}ава еа Вера Ацева,с т р.28,10ИНИ0» a Вера
Ацева, Паржаскаѕа оргашзација во**.#етр.28.

79. Ш?В КОНГРВС HA KIS, Ауадра, Qmmе # 1949» ctrpam 59.

80* ШШШ Н ПРИАЕГШНО НМЗ ШТШШАШш П»Првлш,1972Јсжр*
,140.

81* ВЕРА АЦЅВА# Паргиската органжзација во •••« стр*28.

82. И с 9 о Ospaaa 28.

83* ОВШО HA Ш УШ , иззава ва Вера Ацева,сжр#82,ШОШИО* a Верз
Ацева,iIapsaCK3ïô оргзоизздазз во. .*#esp.29.

84*. SEFA АЦВМ, Швџшттаоргавизациза во,..#сѕр.30 a Црилш и
Нриледеко шз исѕори^аѕа, квига I I , esp.144» Прилеп» 
1972#

85. Ш&Ш ДИМООКИ, ОФавова и акции ва Нрилепектае комунисзеи sa во-
оружева борба вротав окупаѕорог 1941# Зборвик -  
Нрилеп ш Дрилепско во HOB 1941,При леп,1976# 
отраеа 215*

86* BBlâ AipBA, Оаф««оК8*8 оргавиѕациза в о ... ,  сѕрааа 32*
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110* Ш>В КОИГВШ НА кда, С*опЗе,1949#сарава 157-158,
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вѕрго-но емврж 1941,Глзсшш ка ШЕ-Икежи- 
а у ѕ sa жацвожалжжсѕорија (понаѕаму: 
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формжрање на Меешѕож кошсздф во Еичево ееен- 
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124. ®Ш 0 SA ГООЗШВАР» ИѕДава на Воржс Катаока» Cïp.Ѕ8,ШШЕ0*
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13s?* ОРШО НА ШВЅОВО, Мззава ва Живка Оѕувска 9 et р. 3?,М0МНИ0.
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ХШВШб«
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тџшкрзЗУ» Зборншѕ s i941-1942, Кулѕура, Б@о» 
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С.коиЗе*
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Мино Швоски,стр*19,докумевз!зизиЗа во ШИ, 
бкопЗ©*

198* H ô ч ѕ о ©spat© 19*
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Ѕ4ѓ7. Ж В Ђ О Ш BA фџтџчмт I ,  к trara 8,Ш 1,0шд<Је,1970,о$р,149.

348* MSB ®m BA...,3?0M I ,  «rer a Btm t.0«©u5@#1ii@f ©^.ЅШ  a 369.

349. ИЅВОВИ SA- . . *џтш x9mmr& £I *ШЕ, Сконје, 1970* огр. 105.

850» 1 G T & Сграаа 106.

551* K 0 Ш 0 Сзрава 158 s 161. - ., ■ ’■

352. 1 0 2! 0 ■ Оарааа 269 ш %%%

353* ЗБ0РНМК ACHOM (1944 -̂1964)»в«оѕјеуШИ9'1964»ospesa 01*

314* ДВШ1 ЗОГРАФСКИ,Формаршего ш деЈјѕоега sa Акдаоеѕоз? kome«*
sete, Весник *13**зт Воемврти,Скопзе, 1968» 
броЈ 7, е$раѕѕ 9* ■ •

354a. 6 Ш  Ш Ш Ш , Сеќава&а од 10 Берба* Арка» «a. ШШв0кбоЗе*
cauIV.S00,osç.6£ *  65.

358. (Ш В Х  Ш*0В, М&штЅџШт» otp.ISS «
Ѕборвак-ДСШИ 1944-1964, Ш ,  Сковзе, 1964,

* о$?8»а 2Ш.

356. GÏESS штжтШџСеќавања од »0 Ворб% Архив sa ШШ,0копзе,
-

3©7» © Ш Ш  Г1Г0В* ееќавѕ»@,Вашз етѕг% екоа^, 1978,01?.354.

858* ИЗВОШ ;ЅА • » * , ѕом Х,в*ѕга Ѕ#.оз!р*369~3,?0,ШИ,€ко11зе,1968*

359. H3B0B1, 8А сдраца 274.

360* В 0 * о ожраѕа' 392 -  398.

361* M e x e -  et pasa 392*

362. штт ЗОГРАФОКИ, форшра&е »  даЈааага »©' . . . »  оѕрааа 9. 

863* И с ' * о " Оарава 9*

364* ШЖШШ ШОШОШЖШ.ЏУаог&гз шв шѕаб so ваградбаш®
ѕа ѕародѕаѕа втаоѕ .ЗборвнеѕВазвшгок sa 
државѕосѕа ѕа Накедоѕскгшѕ ѕарод*ШШ, 

О т ш Џ * ^ Ш Ѕ 9едрава 385*

865» ИЗБОРИ SA м*| «ois I,кш гр 2§ШЕ,Gfc<nxjef1938v0sp*535*

566* И8В0Ш ЗА * .* , дом 1,квига ,3 *1 » ,Окоаде, 1970* сгрИ9 •

367* H o t ©  сдрава 47 ** 48.

568. И о i  о ' сгрзна 49.

û/.
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369* ПКВ КСНГЕВО ШШШ* 0шш;|е*1946*0траste 78,

370* Gî’PâXM ГЖО&џ Овќ&вв&а »Hama к&вге9 Свов 3 © » 1975# етр • ЗЅ7» 

371, ИЗВОЗШ 8À espatta 140.

372* Н е * о estfa » »  132.

373* И о ж о ©траиа ’66.

‘374* Ж c s o страна 65.

375. Ш Ш Т  ГВГОВ, 0еќавања,Н‘аша gîte? а9е*0&?e»1375,сшр.334,

376, ИЗШРИ ЗА том 1#кшгз 3,EfflljOKOiige, 1970# етр.14,

377. H е т о етрааа 14,

378, H G $ 0 страиа 12,

579, ИЗВОРЕ ЗА ,... ,т о м  1џтшгв 2, отр.392-395.

380. ИЗВОРЕ ЗА * , . t ton 1ѕкиига 39до«ИО и 21, 2*док.65
и други.

381. ИЗВОШ 8А . . . »  том I ,ттга 2,ШЗД9Скопз8,1968,стр.390-392.

382. И с т о страва 346.

383. ИЗВОВИ 8А . у том Ж9тшга2,.док,78 к друга.

384. ИЗВОШ 8А . . . »

385. КЗВОРИ Ш

386. И с т о

387. ÏÏ о т о

588, ‘И Q* о

389. ИЗВОРК ЗА

390. ИЗВОРИ 8А

3 9 1. шзтт т

392, ИЗВОРИ ЗА

tom Х9к8ѕга. 3,ШШ, Окопз е, 1970, стр. 161 ~162. 

том 1џтш?а2, ИНИ, Cttoaje*1968, стр. 245.

отрава 245., . ,

џжџапв 246* 

отрава 280,

том Х9втвга 29док,46965*78 ж кггага 3* док.З, 
6#13 ш другг.

том I  , кдаг.а 2, МНИ# 0 & ou g е » 1968* о т р , 250.

том'Хцќнѕга 29дов*469789389 ш tesara-3* до«. 
6*8*13,*15,

том l t mшга 29МШ90«О1Ѕ|е9 стр,216.

т @ отpasa

етравз 268 ** 269*394, И с т о



595» ИЗВ0РИ 31 • *•» vom ï  »кѕж га2tBH^<te©a$©f овр*332«

596, 13B0P1 SA $ом Х,«внга 2, дрк,75 81*

397* ОШ Ш  ЈШОШОрООШ, Оеќаѕаае, во. рааопае, к©3 0© вѕоѓа m i
sêsopsiapev д«р Наше Миѕреоки, од Охрвд,

338, SBKOBGÎP^EipJâ HA ОШОТИОЅ, KO lpïlf ВО »Ш О *  Изјава sa
Кроѕо }Јзт$штстџ докуменѕација во 10ШЅ@, 
е spasa' 27«.

839* ИЗВОРИ 31 . . . »  сѕранз 251*

400, Ш’’o v o  ' оѕр©»© 850,

401* И с i* о ©spasa 248,

402. ЗБОИВИК НОР-а* «ѕѕга 1,ѕом Ш *  Београд»1952ѕ сѕр.138.

403» И о ш © сspasa 354 »  355.

404, M830BÜ ЅД м м  ѕом Х,кѕвга 2» Д01,81*

405. НЗВОРИ ЗА . . . »  ѕом. Х».ѕѕвга 2» 0копЈ ©# 1968, оѕр* 386.

406» K o s o  ©spasa 251»

40*?* l e š o  ©spasa 45 *  46*

408» 1 c i  o ©spasa 46*

403» pfOBIOKH Ш Ш  KSf# mu?2I| Веоград, 1951, csp*216*

410* НЗВСШ 31 som Xt «*sra. 2*1Ш,0»шЗ@,19Ш*0$р.1б1,

411» l o s ©  ©spasa 144,

412* M e s o  ©spasa 21?,

413» O a i  Оеќшзаиа од Ш/Ворба, Aparas.. sa Ш 9атп$еџ
cs * !? » 0QÜ*0tp*B5*

414* ШШМ'Шџџџџ ѕом X,«*gpa 2»НШ,0ѕоѕЗа,1368#сѕр»249»

*  825 -

415. l o s o еѕража 875,

416» B o s o ©spasa 410«

41?, 1 0. s o ' ©spasa 410,

418* иѕвови a1 *,** ѕом Хѕкетга &«ШК*0К0ѕЗ©»1Ѕm>*o*p»4S.

419, . M o s o • ©spase 114 *•"415,

*/*
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420* ИЅВ0Ш SA *ом I 9mmvaЂ»ШШ9От пЏ , 1970,csp.11 5,

ЦВВЅКО УЗШОСКИ, Бележет sa ммдоваѕшнса «  сотјаш&та
dope's sa Македоаовиоѕ народ,0ѕ.Ие20риЗа» 
Ошѕ;1©,19771б$*1,е$раеа 56,

422* ИЗВОРЕ SA * # * $ tom 2,ѕшга 2,IM,ÖB©ii3®,1968,öi’p*21f*

423. 1 0 2 © ©spasa 272.

424. 1 e S © ©spasa 408.

425. H 0 «  0 espava 410.

426. 1 0 2 © ospasa 411*

427. H G 2 0 cspasa 412.

428. KPrm ЅАШОбЈШ, Sa дѕ se es
©spasii 81 -

ОШЛВ 1 Ш |  Сеќавааа од HO Ворба,
«д*ХТ*&06, еѕраѕа 6Ѕ*

m  ШШ*Скosjej

SA • **, ©spas© 411 *  412#

431. KP WMНШ О Ш » 8a Д© e@ . . . ,  ©spasa 78*

482* l o ^ o  еѕранз 78#

483* ИЗВ0РИ SA so» 1,книга 6,ИШ,бвопЗе,1979*ез!р.140.

434* B o s o  ©spasa 139 -  140*

435# BSBOPI 3A . . . ,  fmÏ,ѕш?а 3,1011,Osante,1970,сѕр.183. 

436* И о ;е о ©spasa 173.

437* B o s o  ©spas© 186*

438* ИЗВ0Р1 SA ••*, ѕом X,Basera 4,НШ,0тож5е,197Ѕ,еѕр*267*

439* КВ7Ш НАШООКИ, S a да ee еѕдова 84*

440. l o t o  Оѕраѕа 84.

441. ЗБОРШК-АСНОМ 1944-*1964,ШЕ,Окопде, 1964,©spasa 120.

442* 1 c s o Cspasa 876.

443. И o s o  вѕрава 821*
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K J? à $ B H E E

АВПОЈ

am m

ВШ- (k )

Аитфтт^жчко mete «a вародеоѕо ослободуваае 
na' Јзјѓовдавија*

В.И.Е*

Атшфштшcseèk© ©обрашѕ na «вродвого 
«a ■ Македош|а*

Бугѕрека рабоѕвавкз нарзшЗа (комуѕтсот)*

Вшбзтеттш. ив Шжтшг̂штза ва аогодајв»

Врашвда ша?аб*

ВоЗшдосѕоржш* квсѕеѕу* .

Глзсшш ,«а Ивевд*зг*ох a a ваиаовааша веѕориза*

m  sa HOB ж IIOM -  V шшштusai sa ВЕародво-ослободЕтелнаѕ a $03 etc a
«  s ©p me a ne шт e одреди sa Македошја,

Дошлвеш© na еѕѕдаграфс киѕе б а л е т о д  рековсѕрукци**
r.S .# • • ’ Р " ' ‘ ■• •

3s*e we oaproetmte оргаеиаацш.

КомушоѕЕчка nap 21-133 аа Byrappja*

КвмувкеѕиЕК© napSHja u© Југосдавгја«

КомукжсSEEKS HSf ШЈ| Ѕ I3»0 кЖбвШ%&»

Коаѕувиеѕнчка nspstqe ва ГрздаЗа*

ДОШГО

кпг

моиѕ

нок

Мешарокс одделевие во 1»©ѕк$уѕ©ѕ зѕ вационалѕа 
нсѕоркЗа so СкопЈе.

Народво »  ослободиѕешЕ адбори*

Нзр одно-ослQбодиѕелни пѕрѕшзавеки ѕдредЕ*

Нѕродасносдободдоеѕва во|ска ва Југославиза.

Народво -  оедшбодиѕшшЕ «ошпеем*

«  оелободквоЈгоа воЗова*

»/,
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OK -  Окрркев 1 «ш # ѕ

08 ' ** Cte*p»s*sv« 3080

ran «* Иокршшеки ѕдеб

UK -  ВДжрвѕввкѕ тштет ,

Î3K ШЈ ѕѕ Ж* *  Поѕраинокм ѕогахеѕ sa Комукке-тшкага
таретзз нѕ Јзггоодавиде за ЅакедошЈѕ

РЕ -  Peoseiœ кошгаег

ОКО̂  -  ОоЗјз B© -тмувшвтчк&тв ошгадина ЈугосдавѕЗа 

Од.Нсѕоркза «  Cmrcatme ИсѕорнЗа •

ОБИГО ~ Сѕеѕографе«* бедшѕ» од pesoѕвѕру*ДО8*е ш  
аадазоќѕѕе оргаанззЈрш

Ip  -  ЗЏшжџтт тттет

ЈЏ ШШ-  Ценѕралеѕ когсвѕеѕ вѕ Kouysacswsteaxa паргида
sa Македоѕија

ЦК ШШ** Цеѕѕралев «osraies sa Квададоѕчисвга вордојв
sa <Јзггоелаш;Јѕ

ЦК БИ1 (к ) -  Цдеѕрадеѕ котпс* sa Бугарсѕаша рабохкдоѕа 
sapïK^a (ѕоацгѕѕаѕѕ)

Ф1ШИ0 -  Фексогфвфѕѕж маѕершЗал од равотивдгкхршга 
»а ѕвдоѕокнѕе оргзшзации
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шзтт i  Јр ѕѕвдхш

A* ** 2 8 B 0 Ï 1  

1/ Ж т б $ т т ш  иавори

Отевографекв $<втшш9 фвтт»рвфсвн магершдзл и дсдамшбшт 

на сгевографеки*© бедешш од реконсѕрукциоте на лариш&ше opra« 

шѕацш во НакедошЕЗа* Ѕемоареко одделение sa Киозшжуѕош аа ва« 

ЦЅ0И8ЈШ8 иошориЈа во Скопде (ШШШШ) ѕ

*  реѕонсѕрукхшЗ® вѕ ларгаската ©ргавшадаЗ® so Шчево

** рекоасгр.укциЗа «© дархшжеѕа организациЗа во Струга

*  рекок0*х‘рукда3ѕ шшшв р шшѕ ча  оргавшзадвда во Охрид 

-  рекоѕегрукдаЗа нз цѕрѕтокаѕа организација во Дебар

»  рековсфрукци^ѕ ва парѕискзѕа оргѕназацида во Маврово 

«  Рдеовегруѕхвдјв н® иаргсиокагѕ оргешшацида во Госѕввзр 

«  рекоѕегрукдаја вз .гофдоекаѕа оргевѕаацвЗа во Ѕеѕово 

«  рекоие^рукциЗа иа парздвскаѕа оргавизаШза во Сшшзе 
«  рековс^рукцвЗа ma варжиекаса оргавааација во ведес 

«  реконсѕрукци,-]а вѕ партаскаѕа opretmaaia^a во Пршеп 

«  рековсгрукцнзѕ sa nspsKOicsïs оргагшзацкЗа во

«  рековожрукдаЗ© sa isapaiiosase ©ргавазацнЗа во Реоев

Реконсж-ру&ди;}a ѕ@ Окруѕсриоѕ вошвг во Ѕежоѕо* МОШШО«

AIPBä ВВМ, Оеќавѕњ© sa .акаштооѕа sa внекаѕа 
во Пршгеп 1941 годква, рѕкошш so Ш Ш *

* / *



ГИГОВ CXPÂXM» Сеќавзња од HOB» ракокгс во ИОИНИС»

т ш т  КШ0-Ш1&ЋШК» Д»евtree од 1941» раковве во »Ш Ш ,

НАУШОКИ КВУ8Ш» 3® да «® ce заборав®» ракотш во Ш НШ »

ш о о ш т ш  ДОБКШОЈВ» Оеќттш од НОБ» ракошк? во ИОШШ,

увшотш ЦВВШК0» Сеќаѕа&а од HOB, ракоиис во МШШ0.

ШЈШОШ ОЅШШ» Сеќзван,а од HOB» раѕсотше »о  ШШ,0!ШНз©»ел*1У.500*

НВС2ОР00ЕИ 02ЖШШ* Сеќаѕша, ракшшо ко  ̂ ее наоѓа к©Ј исѕорвд®-»
ро2 д**р Павле ВДпгреега» од Охрад*

2/  Објевеш! доворѕ

АКОСЅОЛСКИ МШШГЛО* У-шгахз ва Гдавнкоѕ ш?аб во шаградба*® ва 
нзродназга ѕдасх» Збортш-Развнхо к на дрквѕкосха ва Шакедонскиоѕ 
вѕрод, ШИ,0к<шзе,1975*

âipBâ BEBA* Придеиска шдажнкаорганиазција y оѕпочишњу оруѕане 
борбе, Зб®р»ш5-У0Ф88ак варода Југоелавmge 1941,Беог рѕд,1961, 
книга 1,

АЦВВА B1B&» Нархискззгз оргавизаднја во подговохките и оргаетзш« 
ргдоеѕо ѕе вооруженото восхаетш во Прилеѕ 1941» Зборвик-Прилен 
и Приаепск® во BOB 1941»0so®ge» 1976*

АЛВКОИќ ДЕЈАН, «Basa p©«** во пераодоѕ од 1939 -  1941» Чеѕариееег 
годшш »  Зборвшѕ на епомеш т  ашшвшотжѕе Југословеескоѕо 
револуциоиерно рабохвнчко движење (во гекеѕов изхаму е уиоѕрабу- 
ван еамаЗборшш ~ Чехараееех годизи}» Еужеурѕ, 0кспз е» 1961, книгa 
4.
Ѕ т ш џ Ш  ОШ Ж Ѕ0Ш -" т т о *  £евеауц«3® «оз® *ече Смемоари) ,Ео- 
муѕнсѕ?, Беогрѕд»1971 » книга 1*

ВШ1АШШЌ- CBlfOSâB -  Ш 1 |  Q&Êasa ©д Е®род8©-осдобода«едваѕа 
борба во Македеикд в ш в® Коеоао» Зборнш-г -  Чехирнесех годшш, 
Кудѕура,0«опде,1962,книга 6.

FIFQB 0Ш Ж 1* Преонанскоѕо одквеѕуѕвње вѕ Ш  на КШ, Зборшк »  
Сдободвдкее те терихорни во Македотада 1943» Oronge, 1973*



ГИГОВ С$В кШМ9ЅоржѕрдњеФО на Цевѕрвлеио® «омиѕеѕ нз Коцувксхт-
'««*!»■ в д п ј в  ва ИвѕадшѕвЗа» Гдае»жк « «  Ш1* «J e ,  1975,бр.1.

ГИГОВ ОШРАХШ!, ’ Оеќаваш, мВаша книгап» öK©n;je»1 970.

ПОРГШШШ I . *  Жлѕшдееекноѕ изжеѕ ш дш оѕеѕраш ш хет  Шџшт 
во 1940 годинѕ, 3 борниѕ ~Ч е ѕири есes г ©дивж,Кулѕура» Оконзе, 1961, 
кннга 6*

ГРЖВШШ ЈЈШКОЈВДДР, Пржареме Еарете«©©ргаѕиѕације за оружацу 
борбу y  Навровском кра$у 1941 го ддше, Зборвик~Ус ѕашак народз Ју~ 
гославнје 1941,Беѕград, 1961» тшгв 1*

ЗВ0Р1ШК докумензѕѕ и кодаѕака о Еародш-осло бодѕдачжом рзѕу Ју- 
гославгје* Зој вонвсѕорвски ицсгжѕух sa ЈИА, Веогрѕд» вш га 1 - 
1952» «ш г з  2 -  1954,

ЗБОНШК »АСЅШ* 1944*1964” , И1Ш,Скопзе,1964*

ИЗВОРИ SA ШЛОШдеЕЈШАЅА ЗОЈНД И ШЕКШ1Џ!ЈДЗ?А ВО ВШШДОШЈА 
1941 *  1945, ѕом I ,  «вига 1 н 2 *  1968, книг© 3 *  1970, кшга 
4 н 5 -  1975 и тмга § *  1979 годш а» ШИ,С«одЈе.

НСШШШШ Д Ш ®  HA ШОТШШШЕДЖА XU23E7A HA ЈШ Х Ш Ш Ш , ѕом 
FXI, В.Е.И* »Беогрзд, 1951*

ИОЅОРШКМ ЈШЖЅ НА ШШЕС!ШЧКА$А ПАРША МАКЅДОНИЈА» ѕом I I »  
8Ш.Г8 1» Оѕаѕвшод вееижци н списадоја sa Народво-ослободиѕелиа* 
28 борба на З&акедогтја 1941 -  1943,С«оп;|е* 1952«.

индаокн Ш$?1, Како a формирана Нараиекаѕа штвттт “Гоце Дал~ 
1@BW» Зборвик 1941*1942, Кулѕура,Беог рад, 1975, кпига 20*

ЈОВЖКООШ Еиѕев Xffifffî, Формирање Месѕог «вшидоа ШЈ Кшеву, 
Ѕборвик *  Јст&ит народз Југослевизе 1941, Београд» 1961, ѕвига 
1*
JÖ1AEQCKE ШШџ Сеќзвзае ѕе н р а д џцтшш Кузмаз Јооѕфоок« sa 
^аквење sa Варѕжекаѕѕ оргзнизадаза и формжрз&е иа «©Mu
ses во .Кичево еееотга 1941, Ѕборнкк «  Прилеп н Нршшиеко во BOB, 
1941, ОковЗе, 197-6.

КОВАЧВВМЌ BOJO, Мтош va тмуитш ©д Велградекиоѕ ушѕверзшеѕ» 
Зборшск-Чеѕиржесеѕ г© д«ш , Кудѕурз, Gmuз е , 19 61 * т т в  4*

ШОФОВШШ ОАВО, Вад Ш&ртт®оргаанзадкЗе y тжу Јеуѕово, Збораик 
1941 *  1942,Кулѕура, Београд»1975,«нкг з 15*

КОДШВВОКЕ ДАЅАР, Ма^скиѕа ж јунскиѕе девовл во 1941 годиѕа во 
|акедоаија, Зборетк-Веѕириеоеѕ годши,Кулѕурѕ,0копзе,1963,книга
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•* ш т т ќ  ДШВ# «Иаав рач» 1939-I9é1# Кужгур^Оковје, I960.

-  АПССголоки Ш&Ш0# Овдободтоедвагв борба sa Иакедовскаот na
po д 1941 -, 1946, Оксшде, 1960.

-  ДШ£В8ШЅ& ШШЦ&* Навредта иокрез? Београдркиог ytra»
вврфкгеѕа* HOJffiï-Београд, 1974, мшга ДРР*з.

-  0П0ИШ ЕММГА* »Вез, загиваа, осхаваа*» Окопзе, 1969.

-  Ш т Ш Ћ  д-р ШДДО* Оолободигедваѕа тџт  зо ашадва Маквдови- 
5a 1941-1944# ИШ,0Ronge» 19*73.

-  НШДШКН тштџ Џжттштее техвики во Еакедонијз ао Народно -  
ослободтаелнага војна, КуЈшура* Окопје# 1961.

*  КШШ13ВВ0Ш M№$t А т т ш ш в  Мзкедонсколо Кудѕура,
Окоѕ|e# 1962.

-  КМЖЈШШШШШЗА, Ђшштшво HOB Pesoлуда| asa t Вевчаот 1970.

-  ШЕ%2Ш ДИШШАР, ШфШНИЕ.8 Македош.|а# КИК »Kama кшгам,Скоп|е#
- 1970. ' . ' .
»  ШШОВСЈШ Некедошжоѕо жџшвш во иациоѕзлвзша лрогра»

ма Ha ВД (1919 -  1937)# Кул®ур8,СкопЗе# 1962»

** шшштшџѕза«огогга ж одаѕко*» о«руга, 1970.

“  ОШШШЕН EOipf Кузма», нрвз ш втрв кшга, Окопде, 1973.

т ООЈШШКИ КОЦВ, Мирче Ацев, ОкоѕѕЈе, 19

-  1Ш Ш  и ШШШП№ ШЅ-ШШО тзжтџ.пџтеи 1972#кшгз 2.

*» ОШЅЗЕ KiffiFA# Народвв херог од 1ѕкедота|а# Окоаје# 1973.

-  Ш*2№Ша ЖА ШЖшттшштНАРОД» квага- 3, ШЕ,С«оп|е,1969.

-  ЅОДОРОШШ д-р МШШ, Еарѕизавоетзге одредв в Народио-оодободв- 
селнаѕз војска ва/ШакадовдЗа во- Ослободѕѕелиазга sojas 8 Рево— 
^УШ|аѕа во 1941-1944# ШШ,0*£оѕ|е, 1972*

•/.
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ÂBOQB -Ш1ЧО, Кузмаѕ јГоедфѕеск-Шпу, вѕ,]1ОТ0?*;!8»С«ов$*919?4, 
2/1*
БШШЧАНЕЦ W â , Улогата ва шргаоваsa печа*ар*ка ««noua so 
развшошѕ sa HOB во Вршгеп и Дрилепско 1341-1942, Зборвик- 
Пршхш и Прилепеко во HOB 1941,ОкѕжЗе, 1976.

ГАКРВДООКА ЗАГОЕКА, Кушаѕ Јо©ифооѕет -Ниту, <38.Ис1’ орп g a , Ск on g е, 
1965,год*Х/1.

ЃОРГШОМ М&ШШџАкѕивноета no воевз жташја so 1941, Зборшш I 
Пршшп ж Врилепско во HOB 1941,в«08$е, 1976*

ДШООКИ ЃОВГИ-ЦОЈШВ, ДеЗвоета »а Нкрче Адев н Орде Чопела so 
првиоѕ реон -  Бшолеко, Зборник ; Пршшд ш Ѕршкедово so HOB 
1941#СвопЗе, 1976*

ДШОСКш КАУМ, Оѕавоѕи е ®шшsa Нрилегшкиѕе за воо- 
руженага борба ѕрогвѕ џшушшшџт 1941, Збсршш i Прндез ш При- 
депско во HOB 1941,Скои5е, 1976.

ЖВАНООМ ВЗАДО, Времеѕо a меогоѕео т  фордардоето ва Конувжеѕш* 
каѕа дарѕкдѕ вѕ Македошда »Зборкик: -Сдободниге ѕервзгорни во 
Жакедонида 1943,JffiÄ,Скоп ј е, 1973*

ШШ100КИ д-р ВААД.О» Hapsaaaasa оргзншзцида ш ѕеришоризаѕа 
од Македаниде под изеалиЈЈанска окудзцнза» апржл-воемврп 1941, 
ГШИ, Окоп^е, 19*4, «р. 2-3.

ХРЛИУ ШЅН, Паржиеката ©ргаетзалвЈѕ во Дебар 1943, Зборшш -  
Слободшкее гвртаорнв во Мзкедошза 1943,Окетде,1975*

КМАНОСКИ ШША, Оргзшѕахрзѕѕа sa KB? во Ôæpyp© иСѕрушсо 
so ослободажелна*а водна ш Револуцвјаѕе, Сп«Веѕорвја9 Окопде, 
1975,број 2.

ШШШОШ BOSO, Вдегоѕо s jraorasa s© ѕарѕааавоааса одреда, ба- 
ѕаддони «  бригѕди na КОШ во создава&еѕо g одбраназа ва осло- 
бодеѕѕѕѕ и полуоелободенѕга ѕершоридѕ î 3öog шш-Взввиѕок sa 
државнос!1 a sa Македонскиоз: ѕарод, ШШ, 0коп;је,1966.



ШШЈШВ ШШ* Шџшжттшѕардос ткадаг sa рабо*ѕ ѕ Македо- 
Ш13 a с©к$ѕмврн**д ©вемврж i  941* Зборшж з Прѕшш и Пршгеиеко ©о 
HOB 1141» Сксдаје, W 6  год.

ШРАЧА ХШ?0, ЅоѕорѕЗв Оавезѕ коцуавсѕа ЈзгоодаввЗе» Рад,Београд
1966.

■ВУОЖ-ЈШШН» ©дрази »а ѕоЈшѕавѕѕа ne ШД sa ДМашја 1941,36ор- 
muss Фгабодшже ѕ?ери*ор811 аз Македошза 1946» ©songe, 1975.

СШРОШСА €ШРА* Мѕрика Јоемфоска» шучт  еобар -  Вршеп a Ори- 
жеш&т во ШШ 1946» Ерзлод, Mapi 1979*

ФВДДШОКА ОМШкџ Невоа оеобевосдо so развѕфокоѕ sa вародвада 
влает во азпаднѕ Македеввјѕ,Зборнш? -  Вѕзвнфо«  sa државвосѕа 
ѕѕ Мааедовскиог варод» Сѕевје, 1966*

# Ш »В А  СШЈШКА» Улогаѕѕ ѕз КШ во 80«рау»а»еѕо sa борба^а sa 
рабоѕвшваѕа ѕласа со вазѕкевелве^блободзд^дѕодо давѕе&е sa 
Нокедоискиоа? взрод од 1966 -  '1941, Годавевг зборвик ш Фидоѕоф- 
оѕш фаѕулф-еѕ» Окопје, 4јн>$ 33/1976.
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a* т ш  т  шожтшАШво штт,онмја во шшшдозе 19 3 1-19 4 1 . . .  . 

в* шшшт и доБивдш h i шттв зш в ш тр он ш  соѕнанија

ЗА ВВВОДУЦИОШРОХ U i , . ......................................................

в» во рдавЕХв Hit ншвдаож0 оѕудаш ш  д и ш ѕ в ......................

1« Веводуционвриа рѕбо^а мѕѓјо̂ удешдае на Белградскиош 
увиверзиагеж ..................................................................  * . .

2» Јчеотвп во ЅЛШШ» Народкиоѕ фровз? a Сивдикалножо 
дввже&е во Прижеа

3» Учество ва ѕврдамеѕѕарвгге избори во 1938 година ж
тотѕжушвве ч т и  тКПЈ * # . * # * * * . * « * * . . . .

4* СшЈдевѕоки вресгоз во Софида и враќање во Македоииза , .

5* Кузмав Јосифоскв покраз реводуциоиер ѕ ооеѕ«
сорабогвик во весѕисеѕ иНаш® речн « « * • * • • • • • , •

г* КУЗШЅ ЈОСШООКИ НЖФЅБИОНАЅЅИ РВВОЛУЦИОНЕР

1, Оекретар на Меекаоз* вошѕеѕ ва КПЈ во Нрилеп « * • * . ,

2. Учес'ј?во во Иалтдвѕевѕѕв демонсграѕрЗѕ 1940 годинѕ,
премшуваае во илегѕлвосѕ ш носгануваѕе »а.
Покраинскиоѕ «сокнгеѕ ва КПЈ за Македокиза « • • .............

3« Оудир оо- Шарло, омекеж од еекрогар нз МК на КШГ
so Дрилед ш м о ш у ч т  од Нокраиисссиот комихет « • » , * »
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a# а ш ш и ш а  т т ш т ш  ш жжшштзтмоож ш м ш ......... . . »

1* Осврзг на положбзѕа во Наквдо!Шј$ за време sa
феѕвв>т«8*8 шуп&тџ(1941-1944)* * . . . * * . * ♦ *  

g* Излегува&е sa Кузмав Јосифоскв од илегалнооѕ, 
присуство sa Паржиско еоветување ва ЅК во Дри- 
жт ш шоттзшЈ без ѕаргиска фуѕкцнз3 * • * * * * * » • «

б* швштјоошоera ао в$ов шда во ш ш ш ! ................ .

1* Поз^орѕо во шшгзлсжво и азретзан во бежечка 
ïï л з ниѕа » • « « «

8, Илегвлед во Вижолѕ.................................. ...  . ..................

3, Учесѕво во Илнндеѕсѕага демонозграци;ја во 1941 . . * . • 
4* Смевувзње sa Kapa© ш Кузмѕв Јоеифоеет зкзгавиран

ѕако револуциоеер ш избран за иа Нлевушга sa BK* *

B* АШШНОС$А 2A КУЗМАН ЈООИККЖИ KAKO ЧМЖ HA ШМ1Ш0Ѕ
н ш в  шшттш ттжттшво ■ зјшадна шквдошја * * * * *

1* Обнова т прешарувзње sa паргѕскиѕе оргаѕазацаи 
во зѕпадва МакедоѕиЗа ................................ ...

g,- Gevpesap sa Окружвноз? комиѕеѕ sa западѕа Иекедо-
ѕѕЗа в чжт т&нокравнскоѕо воеѕо раѕоводожво........

а ) Учество sa Јавуарекожо еовеѕување (1942) . . . . . .
б) Помош иа Кузмана Јосифоеки во обѕовувѕвеѕо ш

Шшршт&ш® оргзшѕзацвја во Госѕивар форми- 
рање sa PeoscKHO'f лошнде во Мавровекиог крај * • *

в) Кузма« Јосифоскт чмген sa Нокраинскиог штабт
БСШО sa МакедовиЗа....................................... * * * * *

г )  Формираве ѕз Окружеѕ «о таеѕ  бо fe$OBo •  *  ♦  * * * *



д) Помож швiiapï'acKHïe оргавиаацшх во: Дебар,
Огруга «  Шчто . . . . . . . . . . . . .  , . . ,

ѓ )  Фаршра&е es воеш шѕабова обвд за фоџт~
рање на паретззисее одреде во завадва Македодаја .

е ) Формирзње es илегалне еаршшки д-ехешш е издава- «
н>е нѕ жлегаЈШѕ ѕаретѕке весница во Ѕзпадвѕ Ma- ...
КвДбђВЗ8 * » * » • » *  » . * . . * * . . * * » . .

г .  чдш шшшштшшттнмвшоко еш ш с ш  и вошо тковод-
С$ВО HA М.АШДОШЈА . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

1. Чмт на Пленумоаг ва Привремеетоѕ Ноераивски комиѕеѕ '
шва Г жвђшшот тт&бшв НОПО на Жакедониза . . . . . .

2. Номош на Вележкѕша аарѕшива оргавкзацв£а . . . . . .

3. Член на Вирошо на Иривремекнош поерѕхшски е о м ••

ѕ ) Шгледихе «а Ку&м&в Јоошфоокк в& формиравеѕо»
задзчвд?е в улогата на Македонекиоз? &ишфѕшшотштш 
фроод, оргаеиге на борбаѕа вов&та зѕродиа вж&от

б ) От&ттте ша Еузма« Јоеифоскж за рабоѕаха т  ОЖОЅ 
ш зз сакхшеаѕа на ѕоеетаге деЗсѕѕаја нѕ парѕиззн-
С1ШХ@ 0 ДЈ36 Д8 # * * # * ♦  a * # . # #  џ ф џ ф ф т ф

ѕ ) Шжошбатѕ ж  Штедвмш$вков «pajos »а 1942 ш ш -  
чеѕогсоѕ еа 1943 годееа

г )  Кузмае Јооѕфоев« т  аеѕадеа Македоеаза со задава 
ерефрдз&е еа Приѕремевиот ШБ и Гдавввох шгаб еа 
ЕОВ шШШ т  оваѕ ѕераѕоpej j a* * • • • * » * ♦ *

Д. ЧЛШ HA IP HA КШ М НА ГДОВДОХ lifÄS HA HOB Н HOB

■ 1. Пркеусѕво es ѕрввох сосчаеок es lp  еа ШШ во Шегоѕо.

2. Учесѕво во формирѕаеѕео еа базаѕѕ во Допушеш и на 
вхорвоѕ состанок ва. № ва ВДШ . . . . . . . . . . .

3. Нреѕха^ во Нрееаавско-бтадокве«. крзј и рззгорување 
на вооѕаниеѕо во овој деж es Шмседаажја . . . . . .

4* Уеесгво еа Преензвекахо совекуваве .................. ...

б. На паргиска рабожа во Скопзе ................................ * *



229

a) Прнсзеигнување во Окопде * ..................  , ......................
6} РеогашаѕдаЗа и ттш ма Жроваѕа лерѕиока opra*

визадаја во Сво&Зе . . . . # * . -* -, . • * . * # . . .

в) #оретрање и раководеве со V~oæ Обласѕев . . . . .

р) Придовееог ш& Кузмз» Јосифоокк ва ѕелеѕо ва форш- 
равеѕо ва воважа вародва масѕ и свикуваае ва AGHOM*.

д) Сорзботка -со облзевшсе отшрѕѕивни зони,
воеви единици и пархпскв оргашшадаш во вваѕрод- 
Boose на МакедошЗа . . . . . . . . . . . . . . . . .

ѓ ) Соработка ео Еѕро дш~ослобедкз*елвохс движеве еа
Орбѕда * * # * * » # • # * * . # # # . * * * ! * * * # ♦ *

х% поглдаѕв, сѕдвовижв и шаожѕџшвѕшо* пвдеш с ш  кузман 
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