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ПРЕДГОВОР
Публикација Борбена дејства у западној Македонији
1941 - 1944, аутора Данета Петковског и Владе Стрезоског
представља озбиљан прилог историографији народноослободилачког рата на територији Македоније.
Аутори, и сами учесници у описаним догаћајима у западном делу Македоније, успешно обавештавају читаоце о
важнијим догаћајима, а и о детаљима развоја устанка на
овој територији, која је у 1943. и 1944. години припадала
Првој и Другој оперативној зони. Овом публикацијом аутори расветљавају многе догаћаје и улогу организације КПЈ,
штабова и појединих личности. V књизи је поменуто преко
стотину. имена бораца и руководилаца који су више од две
трећине погинули у борбеним дејствима у току НОР-а.
Људском фактору као носиоцу историјских збивања дат је
изузетан значај.
Аутори су настојали да објасне препреке које су кочиле бржи развој НОП-а у току 1941. и прве половине 1942.
године и рад тадашњег секретара ПК КПЈ за Македонију
Шарла Шаторова, који је радио у духу аспираторских концепција ЦК БРП (к) - а тај га је рад одвео, објективно гледано, у издајство свог народа. Из књиге се може сагледати
нервоза окупатора, посебно бугарског окупатора и квислинга као и све мере које су они предузимали да угуше устанак у Македонији. Мећутим, без обзира на пролазне у
основи тактичке успехе окупатора у првим данима устанка, развој устанка узима свој ток и постепено са разјашњењем циљева устанка, као и то да је организатор устанка
Комунистичка партија Југославије, и стратегијске концеп-

ције друга Тита за оружани устанак, македонски је народ
прихватио устанак као једини пут за своје ослобоћење. Аутори са пуним правом закљунују да је 1942. година преломна година за даљи развој НОП у Македонији. V овој години нину нови партизански одреди и на војном плану постижу све веће успехе, а на политичком македонски народ
почиње да се масовно укључује у НОР и револуцију.
Борбена дејства у 1942. години створила су повољне
услове за даљи развој устанка у 1943. години. Аутори су
успешно презентирали читаоцу услове под ко]има се развијао устанак у овој години у западној Македонији и пут
стварања првих крупних јединица: Прве македонско-косовске бригаде, Друге македонске бригаде и Треће групе
батаљона, а затим и више самосталних батаљона.
Аутори су на више места акцентирали и интернационалну помоћ КПЈ према покретима отпора Грчке, Албаније
и Бугарске, али и сарадњу са покретима отпора тих земаља.
V публикацији су врло рељефно дати и догаћаји у
1944. години. Види се процес нарастања нових бригада,
дивизија и корпуса - војске коју је стварао македонски народ, војске која је била саставни део Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије.
Описана борбена дејства, непријатељских и наших јединица, дају довољно материјала да из њих свако може да
извуче потребна оперативно-тактичка искуства и да их
стваралачки користи у савременим условима за развој и
обогаћивање концепције општенародне одбране.
Аутори су успели да дочарају читаоцу због чега се бугарски окупатор тако жилаво, скоро до 9. септембра 1944.
године, борио против јединица НОВ и ПОЈ и народа у Македонији, али једновремено и реално да се сагледа интензитет политичке денационализације који бугарски окупатор није смањивао све до своје капитулације.
Публикација пружа и довољно објашњење под којим
условима су створене слободне територије, а посебно она
у западном делу Македоније, која је имала и два слободна
града (Дебар и Кичево). На овој територији у потпуности
су били развијени органи народне власти који су врло ефи-

касно дејствовали. На овој су територији отпонеле са радом школе са наставом на македонском језику, а радили
су и више војних и политинких курсева, и др.
Аутори закљунују да је македонски народ, заједно са
осталим народима и народностима Југославије, својом одлунношћу да прихвати устанак као једини пут и својом
борбеношћу и храброшћу у оружаним борбама под руководством КПЈ и друга Тита извојевао своју националну и
социјалну слободу и пуну равноправност са народима и
народностима Југославије.
Ова публикација представља допуну досадашњих публикација које говоре о догаћајима на територији западног
дела Македоније и то је оно што је нини интересантном за
сваког нитаоца који жели да се упозна са НОР и револуцијом у Македонији.
Академик
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УВОДНА РЕЧ
За писање ове публикације о борбеним дејствима једииица у западној Македонији у народноослободилачком
рату одлучили смо се због тога што се у Југославији још
увек осећа потреба за широм, изворном литературом о
развоју народноослободилачког покрета у овом делу Македоније, коју су поделили бугарски и италијански окупатори.
Подручје под којим се подразумева западна Македонија још није тачно утврђено. Има написа и књига о народноослободилачком покрету у западној Македонији у
којима писци разматрају дејства само на оном делу територије који се налазио под окупацијом Италије (Тетово,
Гостивар, Дебар, Кичево, Струга). У разговору Македонци обично кажу источна и западна Македонија, а Вардар
се узима као линија разграничења. Међутим, постоји и
друга подела која иде линијом Битољ - Прилеп - Велес
- Тетово. Многи писци - историчари да би све било јасније тачно одређују регион о коме пишу. Тако смо и ми
поступили. У овој публикацији биће речи о Македонији
у народноослободилачком покрету на територији западно од линије: Тетово - Велес - Прилеп - Битољ, тј. западна Македонија у ширем смислу.
Централни комитет Комунистичке партије Македоније на својој седници 19. марта 1943. године формирао
је пет обласних комитета и пет оперативних зона.* Зоне
су приближно захватале следећу територију:
У току 1941. и 1942. године на територији Македоније постојало је седамнаест месних војних штабова.

Прва оперативна зона захватала је простор северно
од линије: Дебар - Кичево - Брод, Богомила - Велес и западно од железничке пруге Велес - Скопље - Качаник;
Друга оперативна зона захватала је простор јужно од
линије Дебар - Кичево - Брод - Богомила - Велес и западно Богомила - Прилеп - Битољ;
Трећа оперативна зона захватала је простор од Велеса и Гевгелије, северно до Царева Села (сада Делчево) Кочани - Велес;
Четврта оперативна зона захватала је простор северно и североисточно од линије Скопље - Велес - Кочани
- Царево Село;
Пета оперативна зона захватала је кумановски и кривопаланачки регион*.
Дакле, предмет разматрања ове књиге су догаћаји и
развој оружане борбе који су се одвијали у Првој и Другој оперативној зони, формиране у марту 1943. године,
односно у зони тетовског и битољског Окружног комитета КП Македоније. Дејства у Трећој оперативној зони
(тиквешкој) дата су у оноликој мери колико је потребно
да би се видела повезаност у оперативном и стратегијском смислу измећу оперативних зона.
Циљ нам је да читаоце што ближе и детаљније упознамо са развојем устанка на територији западне Македоније, коју су Немци поделили на два дела. Један део је
био под бугарском, а други под италијанском окупацијом. Можда би се могло приговорити да се из такве публикације не може видети целина развоја устанка на територији Македоније. Мећутим, пошли смо од тога да је целина народноослободилачког покрета у Македонији углавном обраћена, и да оваква публикација допуњује ту
целину и да ће допринети разумевању збивања у том
крају наше земље. Зато сматрамо да би оваква или слична публикација требало да се изда и за источну Македонију или за поједине регионе, као што су Тиквеш, Куманово, Скопље и сл. Мислимо да ће такве публикације
дати посебан допринос македонској историографији, нарочито у изношењу података о оперативним и тактичМ. Апостолски - Ослободителна војна во Македонија, Наша књига,
Скопље, 1975. године, стр. 83.

ким дејствима наших снага. Крајем јула 1944. године ГШ
НОВ Македоније врши нову територијалну поделу - формира четири оперативне зоне, а после 9. септембра исте
године формира три корпусне области. Западни део Македоније припао је 15. корпусу НОВЈ.
Територија западне Македоније је била посебно значајна у народноослободилачком рату, јер су се на њој
одиграли веома важни историјски догађаји. Да напоменемо само неколико: припрема, почетак и развој устанка
1941. и 1942. године; марта 1943. године у Тетову је формирана КП Македоније, изабран ЦК КП Македоније,
реорганизован Главни штаб Македоније; одржано је преспанско саветовање ЦК КПМ; створена је прва слободна
територија; издат је историјски манифест; створени су
први народноослободилачки одбори; формирана је 1. македонско-косовска бригада. Са те територије сарађивало
се са партизанским покретом у Албанији и Грчкој. На
том простору дејствовала су и два батаљона са Косова у
којима је било Срба, Црногораца, Албанаца и бораца других нација.
Треба посебно нагласити да је на том делу територије фашистички окупатор предузео све да подстакне и
развије братоубилачки рат. Међутим, Комунистичка партија Југославије је својим стрпљивим радом разобличила
такву политику и планове окупатора и добром организацијом и масовношћу народноослободилачког покрета
створила чврсто братство и јединство Македонаца, Албанаца, Срба, Турака и других југословенских народа и народности.
Књигу смо поделили у пет глава са више поглавља и
тематских целина. То смо урадили из практичних разлога
да бисмо читаоцу омогућили да лакше схвати и разуме
поједине периоде у развоју народноослободилачког рата
у овом делу Македоније.
Прва глава обухвата припреме, почетак и развој устанка у периоду 1941 - 1942. година. V овом делу књиге
изнета је војно-политичка ситуација непосредно пред априлски рат и слом старе југословенске војске, затим подела Македоније измећу Бугарске и Италије. Говори се и
о месту и улози бугарске војске и полиције као фашис-

тичког жандара на овом делу Балкана. Описано је стање
у КП Македоније као резултат опортунистичког и издајничког држања тадашњег секретара Покрајинског комитета КПЈ за Македонију Методија Шаторова Шарла и
борба новог Покрајинског комитета на челу са Лазаром
Колишевским у остваривању политичке платформе ЦК
КПЈ и Јосипа Броза Тита. У књизи се, затим, говори о
оздрављењу стања у КП Макецоније и о почетку устанка,
као и превазилажењу поновне кризе у руководству Покрајинског комитета после хапшења Лазара Колишевског. Детаљније се разматра стање у КП и СКОЈ-у на терену - у битољском и тетовском округу. Изнесена су дејства партизанских одреда на тој територији.
У дејствима партизанских одреда приказана су сва
свирепост и жилавост бугарског фашистичког окупатора, који је по сваку цену настојао да успостави свој утицај и власт у »новоослобођеним крајевима«. У књизи се
види како су комунисти и народ Македоније тешком
борбом успели да до краја 1942. године створе и развију
партизанске одреде који су контролисали више од половине територије и тако створили повољне услове за даљи
развој устанка и народноослободилачке борбе у 1943. години.
Друга глава разматра дејства и развој оружане борбе
у Првој и Другој оперативној зони западне Македоније
1943. године. У овом делу књиге најпре се даје пресек
опште војно-политичке ситуације почетком 1943. године
на главним ратиштима другог светског рата, посебно на
југословенском, где су снаге НОВ и ПОЈ у сталном порасту. Износе се услови под којима је формирана Комунистичка партија Македоније и њен ЦК, како је реорганизован Главни штаб НОВ и ПО Македоније. Детаљно се описује развој устанка, стварање и нарастање партизанских
одреда и батаљона. Износе се услови борбених дејстава
на територији Македоније под италијанском и бугарском
окупацијом. Пише се о сарадњи наших партизанских одреда са народноослободилачким покретима у Грчкој и
Албанији, затим о дејствима косовских јединица на територији Македоније. Описује се стање у западној Македонији после капитулације фашистичке Италије, разору-

жавање појединих гарнизона и стварање већих слободних територија у дебарско-кичевском крају. Затим, детаљно су обрађена борбена дејства 1. македонско-косовске бригаде и других јединица, офанзива

