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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја
на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

Претседател на Редакцискиот одбор

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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УДК 329.18-021.485(497.7:496.5)“1943“

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24

Д-р Александар ЛИТОВСКИ1
ПРИЛОГ ЗА СОРАБОТКАТА НА
ОСЛОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕЊА НА МАКЕДОНИЈА И
АЛБАНИЈА ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 1943 ГОДИНА
АПСТРАКТ
Соработката на антиокупаторските движења на Македонија и
Албанија по јуни 1943 г. е засилена во контекст на напорите за создавање на
Штаб на народноослободителните војски на балканските земји, односно
Балкански штаб. Таа соработка е интензивна во пограничните реони меѓу
Македонија и Албанија. Во овој контекст е остварената воена соработка
при ослободувањето и одбраната на Дебар по капитулацијата на Италија.
Преку соработката се покажува растежот на антифашистичкото
расположение кај албанското население во западниот дел на Македонија, и
засилувањето на антифашистичкото расположение и кај македонскиот
народ во делот под Албанија.
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:
Македонија, Албанија, соработка, ослободителни движења

На крајот од 1942 и почетокот на 1943 г., со преземањето на военополитичката стратегиска иницијатива од страна на Антифашистичката
коалиција, се создале можности за поблиска меѓусебна соработка меѓу лево
ориентираните движења на отпор на крајниот југоисток од Европа, а
практично таква иницијатива потекнала од Јосип Броз-Тито. Имено, во
ноември 1942 г., во Македонија бил испратен Светозар Вукмановиќ–Темпо2,
кој на 26 фебруари 1943 г. пристигнал во Скопје со овластувања на делегат
на Врховниот штаб нанародноослободителната војска на Југославија (ВШ на
НОВЈ) и на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија
1

Александар Литовски, доктор по историски науки и вонреден професор во Институтот за
национална историја - Скопје; адреса: ул. Филип Втори Македонски, бр. 68/14, Битола; емаил: acelitobitola@gmail.com
2
Светозар Вукмановиќ–Темпо (село Подгор, кај Бар, Црна Гора, 14 август 1912 - 6 декември
2001, село Режевиќи, Црна Гора) припадник на југословенското комунистичко движење,
правник, генерал-потполковник, југословенски политичар и државник. Како делегат на ЦК
на КПЈ и на ВШ на НОВ и ПОЈ, бил испратен на партиска и воена работа во Македонија.
Клучна револуционерна фигура во формирањето на ЦК на КПМ, дејноста на Главниот штаб
на НОВ и ПОМ, активностите за формирањето на Балкански штаб во 1943 г. и во
подготовките на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Бил учесник во
Февруарскиот поход и во Пролетната офанзива во Македонија, на Првото и на Второто
заседание на АСНОМ. Македонска енциклопедија, (натаму само Македонска енциклопедија)
т. I, 322.; Мала просветна енциклопедија, Београд, 1986, кн.1, 467.
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(КПЈ). Темпо задачата за координација и соработка меѓу балканските
ослободителни движања ја концепирал и конкретизирал како иницијатива за
созадавање на Штаб на нароодноослободителните војски на балканските
земји, односно Балкански штаб (БШ)3.
Првиот чекор во конституирање на БШ бил направен со одржаната
средба на 20 јуни 1943 г. меѓу претставниците на народноослободителните
движења на Албанија, Грција и Југославија, кога биле донесени во писмена
форма соодветни „Заклучоци“. Веќе на 25 јуни 1943 г,. било договорено и
потпишано „Решение“ за отпочнување со конкретни подготвки за формирање
на БШ.4 Меѓутоа, заради нерешителноста на раководството на КПГ/ЕАМ кое
сметало дека е преурането да се формира БШ заради евентуалните неповолни
реакции на западните сојузници, на средбата од 17-18 август 1943 г., било
направено отстапување од претходните договори, па се заклучило да се
одложи со реализацијата на создавање на БШ. Кон крајот на 1943 г.,
активностите за создавање на БШ биле целосно прекинати.5
Според договорите од 20 и 25 јуни 1943 г., а во однос на македонското
и албанското антиокупаторско движење, заедничка воена соработка требало
да се воспостави во пограничните подрачја Преспа–Корча и Кичево–Елбасан.
Операциите на тие подрачја требало да се изведуваат „под раководство на
заеднички оперативен штаб.“ Истовремено, партизанските одреди политички
требало да дејствуваат во правец на популаризирање на борбата против
3

За активностите на Светозар Вукмановиќ–Темпо околу Иницијативата за формирање на БШ
поопширно пишувале: Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija koja teće, Zagreb, 1982, kn. 2 i
3.; S. Vukmanović–Tempo, Sjećanja iz Narodnooslobodilačke borbe u Makedonjii. Zbornik,
Makedonija od ustanka do slobode 1943-1945, Beograd, 1987, 333.; С. Вукмановиќ–Темпо,
Борба за Балканот, Скопје, 1982, 526.; Ристо Кирјазовски, Штабот на
народноослободителните војски на балканските земји, Историја, XXVI-XXVII/1-4, Скопје,
1992, 59-70.; Р. Кирјазовски, Документи од разговорите за соработка меѓу
народноослободителните движења на Југославија, Грција и Албанија во 1943 година,
Музејски гласник, бр. 3, Скопје, 1973, 23-38.; Branko Petranović, Balkanska federacija 1943–
1948,
Beograd,
1991,
206.;
Б.
Петрановиќ,
Меѓународниот
контекст
на
народноослободителната борба на народите на Југославија и самоопределувањето на
Македонците, Борбата на македонскиот народ за самоопределување во Пиринска и Егејска
Македонија, Делчево, 1986, 107-116. Александар Литовски, Соработката на ослободителните
движења на Македонија, Албанија, Грција и Бугарија и иницијативата за создавање на
Балкански штаб во 1943 година, Зборник на трудови на НУ Завод и музеј-Битола, 15/2004
Битола, 57-70.
4
Јосип Броз Тито, Собрани дела, том VII, 349-350.; Егејска Македонија во антифашистичката
војна 1941-1943. Документи за учеството на македонскиот народ од Егејскиот дел на
Македонија во антифашистичката и граѓанската војна во Грција 1941-1949 година (понатаму
Егејска Македонија...), Скопје, 1985, том VII, кн. 1, док. 102, 237-240.; Р. Кирјазовски,
Штабот на народноослободителните војски..., сп. Историја, XXVI-XXVII/1-4, Скопје, 1992,
65-67.; S. Vukmanović–Tempo, Revolucija..., kn. 3, 7 - 8.; Бранко Петрановиќ вториот состанок
го датирал на 12 јуни 1943 година. B. Petranović, Balkanska..., 60.
5
Извори за ослободителната војна и револуцијата во Македонија 1941-1945 година.
(понатаму само: Извори...), том I, кн. 2, док. 47, 265.; С. Вукмановиќ–Темпо, Борба..., 199,
222.; B. Petranović, Balkanska..., 67.; Јосип Броз Тито, Собрани дела, том XVII, 40.
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окупаторите што ја водат македонскиот и албанскиот народ. Набрзо, по вака
утврдената соработка во документите од 20 и 25 јуни 1943 г. следеле и
соодветни инструкции за операционализација на истите6. Така, врз основа на
договорите за БШ, уште пред капитулацијата на Италија, на полуслободната
територија во јужна Преспа, која служела како база за одмор и снабдување на
единиците на Народноослободителната војска и партизанските одреди на
Македонија (НОВ и ПОМ) од II Оперативна зона, на овај терен бил создаден
заеднички македонско–грчко–албански штаб во кој како претставник на ГШ
на НОВ и ПОМ бил Иван Дојчинов7.
Добрата соработка меѓу народноослободителните движења на
Албанија и Македонија била поттикната со Иницијативата за формирањето
на БШ, па Цветко Узуновски-Абас8 информирал дека во јуни 1943 г, во
Охридско-дебарскиот реон пристигнала „партизанска чета од Албанија и бара
врска со нас“, па „затоа, решив да останам и да видам каква е таа работа“,9 а
на 19 јуни 1943 г. Кузман Јосифовски-Питу10 во извештај до ЦК КПМ
6

Извори..., том I, кн. 2, док. 36, 169.; док. 38, 198.; Егејска Македонија..., том VII кн. 1, док.
102, 239.; док. 106, 252; док. 122, 289.; Александар Литовски, Соработката на
националноослободителните движења од Вардарскиот, Егејскиот и Пиринскиот дел на
Македонија во Втора светска војна, Битола, 2012, 274.
7
Извори..., том I, кн. 4, док. 21, 91, 99.; Зборник докумената и података о
Народноослободилачком рату југословенских народа, Београд, 1952, (натаму само
„Зборник...“) том VII, кн. 2 , док. 28, 58. Иван Дојчинов-Димче Шпанецот, (Гевгелија на 11
јануари 1909 - 31 јануари 1992, Скопје)
припадник на Македонското
националноослободително и комунистичко движење во Вардарскиот дел на Македонија,
шпански борец и учесник во Антифашистичката војна. Во 1941 г. бил член и на
Покраинскиот воен штаб, а во мај 1943 г. бил командант на Мавровско-кичевскиот
партизански одред. Подоцна бил командант на Првата оперативна зона на НОВ и ПОМ, член
е и заменик-командант на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, заменик командант на Третата
македонска бригада, на дивизија и на корпус. Здравко Савевски, Здравко Стојковски, No
pasaran! Учеството на борците од Македонија во Шпанската граѓанска војна, Скопје, 2016,
26.; Македонска енциклопедија, т. I, 479.
8
Цветко Узуновски-Абас (село Царев Двор, Преспанско, 24 декември 1912 - 24 мај 1994,
Скопје) припадник на македонското националноослободително и комунистичко движење,
политичар, генерал-полковник на ЈНА. Бил член на КПЈ од 1934 г. и борец во
интернационалните бригади во Шпанската граѓанска војна од 18 јуни 1937 до 1939 г. Бил
еден од организаторите на антиокупаторската борба во 1941 г. Од септември 1941 г. бил член
на Покраинскиот воен штаб за Македонија, а од јуни 1942 г. бил член на Главниот штаб на
НОПОМ и член на Привремениот Покраински комитет на КПЈ за Македонија. Подоцна бил
именуван за политички комесар на Главниот штаб на НОВ и ПОМ и за член на првиот состав
на Централниот комитет на КПМ. Македонска енциклопедија, т. II, 1527.; Марјан
Димитријевски, Македонската војска 1944-1945, Скопје, 1999, 30.
9
Зборник докумената..., том VII, кн. 1, док. 82, 255-258.
10
Кузман Јосифовски-Питу (Прилеп, 23 јуни 1915 - 25 февруари 1944 Скопје) припадник на
македонското националноослободително и комунистичко движење. Член на КПЈ 1938 г. Еден
од организаторите на македонското студентско друштво „Вардар“ и на македонското
народно движење (МАНАПО). Организатор и учесник на Илинденската демонстрација од
1940 г. во Прилеп. Истата година бил избран за член на Покраинскиот комитет на КП во
Македонија. Бил член на првиот Централен комитет на КПМ и член на Главниот штаб на
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информирал дека на „новиот одред“ битолски11 му се поставила и задача
пропагандно да работи сред Турците и Албанците оти македонските
„партизани сет народн борци исто како и ал[банските] партизани и да не се
болг[арски] комити. То ке го постигне едино со смелите удари над
итал[јанскиот] окупатор. Ова е основна задача... За да по успешно ја изврша
та задача, должни се да се што по скоро поврза со првиот нај близок
алб[ански] партизански одред и изведат заеднички акции. Ја по некоја врска
пишав писмо до Агиба12 за да ги поврзи, бидејки друга врска немав. Вие
мислам да треба от Гл[авниот] Шт[аб] на Алб[анија] Н. О. В. и П. О. от своја
страна предложите таков план и конкретно побарате врска и одредите време
кога би се састанале нашиов одред со еден албански.“13.
Во јули 1943 г. штабот на Партизанскиот одред (ПО) „Гоце Делчев“
одржал состанок со претставник на Окружниот комитет на Корча и била
воспоставена координација на акциите14. Во својот извештај од 8 август 1943
г. до ЦК на КПЈ, Светозар Вукмановиќ-Темпо информира дека се сретнал со
Главниот штаб на Народноослободителната војска на Албанија (НОВ на
Албанија) и им предложил „воена и политичка соработка на границите, како
и пристапување во Балканскиот штаб. Тие со сите мои предлози се
согласија... Заедничката соработка беше постигната и на сектор Елбасан Дебар - Кичево. Една албанска чета, под команда на Хаџи Леш,15 после долго
убедување, премина на територијата во близина на Кичево и сега ќе даде
значаен придонес во напорите да се оствари братството меѓу Албанците и
Македонците во денешната народноослободителна борба... Постигната е и
воена соработка на секторот Корча-Преспа. Македонските и шиптарските
чети се сретнаа и дејствуваат заедно...“16
Повикувајќи се на договорите во врска со БШ, Кузман Јосифовски–
Питу од името на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, на 11 август 1943 г.
испратил писмо до Штабот на Дебарскиот партизански баталјон со барање тој
да премини на територијата на Западна Македонија17. Со извесно
НОВ и ПОМ. Предаден на бугарската полиција и убиен при обидот да ја пробие блокадата.
Прогласен за народен херој на Југославија на 2 август 1945 г.
11
Се однесува на ПО „Гоце Делчев“ формиран на 22 мај 1943 г. во село Прекопана, Егејски
дел на Македонија во јачина од 80 борци.
12
Не е јасно за кое лице се работи.
13
Извори..., кн. 2, док. 30. 140-141.
14
Зборник докумената.., док. 90, 312.
15
Хаџи Леши (Haxhi Lleshi) (Дебар, 19 октомври 1913 - 1 јануари 1998, Тирана, Албанија),
припадник на албанското комунистичко движење и учесник во антифашистичката борба во
Албанија, генерал-мајор, политичар и државник. Во 1941 г. стапил во
Народноослободителната војска на Албанија, во четата на Мислим Пеза. Подоцна од летото
1942 г. и самиот станал командант на партизанска чета и баталјон. Член на Главниот штаб на
НОВ на Албанија бил од почетокот на 1944 г. Македонска енциклопедија, т. I, 796.
16
Зборник докумената..., том VII, кн. 1, док. 97, 327-348.
17
Зборник докумената.., док. 99, 354-355.; Дебарскиот партизански баталјон на НОВ на
Албанија со кој раководел Хаџи Леши, бил формиран во селото Ѓурица на 26 јули 1943 г. на
албанска територија. Дотогаш оваа единица дејствувала под името Дебарски партизанска
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задоцнување, оваа единица тоа и го сторила и учествувала во повеќе акции за
одбрана и проширување на слободната територија18. Во секој случај,
антифашистичкото движење во Дебарско од овој период дало свој голем
придонес за развојот на антиокупаторското расположение во Западна
Македонија. Штабот на II Оперативна зона, на 3 септември 1943 г. испратил
писмо до албанскиот партизански баталјон „Мокра“, со барање, согласно
договорите околу иницијативата за БШ, да се организираат заеднички
акции19.
Военото
и
политичко
раководство
на
македонското
националноослободително движење во летото и есента 1943 г., калкулирајќи
со влијанието што го имале врз дел од албанските маси националистичките сили
предводени од разни бајрактари, а кои во тие моменти не биле соработници со
италијанските окупатори,
настојувало да договори соработка со бројни

албански националистички вооружени групи со цел да оствари што е можно
поширок антифашистички фронт, со што би се постигнал војнички и
политички ефект кај албанското население. Летото 1943 година еден таков договор
бил постигнат помеѓу II-та оперативна зона и националистичките сили од
територијата на Струшка околија20. Страхил Гигов21, во своите спомени пишува

за воспоставената соработка со бајрактарот Цен Елези: „Во тоа време имавме
чести контакти и преговори и со командантите на разни балистички, а

чета на Хаџи Леши. Дебарскиот партизански баталјон бил составен од борци кои биле
делумно од Дебарско, а делумно од Пешкопејско. Имал 180 борци и тие биле распределени
во три чети.
18
Владо Ивановски, Ослободителната војна во Западна Македонија 1941 - 1944 , Скопје,
1973 год., 176 - 184.
19
Зборник докумената..., том VII, кн. 1, док. 113, 396. Три месеци, од 9 септемви до 5
декември 1943 г. Дебрца била првата слободна територија сиздадена од партизанските
единици. Тука било седиштето на ГШ на НОВ и ПОМ и на ЦК на КПМ. Од тука ГШ на
НОВМ го издал “Манифестот”, и на целата територија биле избрани селски и општински
народноослободителни одбори, како и Околински народноослободителен одбор. Се
формирало македонско Околиско архијерејско намесништво. Исто така отворени биле и
првите основни училишта на македонски јазик, формирана била Првата македонско-косовска
ударна бригада, се вршело регрутирање на военоспособните, односно бил организиран
целокупниот слободен живот.
20
Велимир Брезовски, Ослободителната војна во Македонија 1943 на територијата на
СРМ, 1971, 188-189.
21
Страхил Гигов-Мурат, Андро, (Велес, 16 септември 1909 – 19 мај 1999, Скопје) припадник
на македонското националноослободително и комунистичко движење во Вардарскиот дел на
Македонија, државник и политичар. Член на КПЈ од 1929, а на МК КПЈ за Велес од 1932 г.
Од есента 1939 г. станал член на ПК КПЈ за Македонија и секретар на МК КПЈ за Велес, а од
февруари 1942 г. и секретар на Окружниот комитет во Велес. Од септември 1942 г. до крајот
на февруари 1943 г. бил член на ПК на КПЈ за Македонија. Од март 1943 г. член на ЦК на
КПМ при неговото формирање и член на Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Бил делегат на
Првото заседание на АСНОМ и член на НКОЈ. По ослободувањето вршел повеќе државни
функции во репубпиката и федерацијата. Македонски историски речник (понатаму: МИР),
128.
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особени со бајрактарските22 и со другите дружини кои не беа под директна
команда на Италијанците. Особено бевме воспоставиле блиски односи и
договори со познатиот бајрактар Цен Елези. Имавме луѓе кои постојано
одржуваа врски со него. Во својот вилает (како што ја викаа територијата
каде што оперираше) беше речиси единствен господар. Постојано водеше со
себе една група од 60-70 добро вооружени и верни луѓе. Меѓутоа, тие беа
само еден вид лична придружба. Кога ќе му затребаше, тој можеше да собере
и над 500 души под оружје. На наше инсистирање се согласи да одржиме
еден состанок и да склучиме договор за соработка...“23 Непосредно пред
ослободувањето на Дебар, на 6 септември 1943 г. меѓу претставници на НОВ
и ПОМ, на НОВ на Албанија и на дел од локалните бајрактарски првенци
била потпишана писмена спогодба во која се регулирале прашањата за
меѓусебна соработка. Во овој „Договор о заједничкој Сарадње“ стоело било
договорено: „1) Оружане снаге горних претставника улазе у заједничку
сарадњу за борбу против окупатора и његових слугу и свих тенденција
окупације. 2) Ради воџења заједничких акција формира се једно заједничко
руководство – Штаб. Коме че бити потчињене све горе наведене снаге и који
че водите све акције. Сарадња че бити морална и материјална... 5) Овом
споразуму могу се прикључити и друге војне и политичке антифаш[истичке]
организације. 6) Штабу се стављају све горње снаге на расположење да би
одмах предузео акције...“24
По капитулацијата на Италија, на 8 септември 1943 г., Дебарскиот
партизански баталјон на НОВ на Албанија и Малесиската чета на НОВ и ПО
на Македонија разоружале делови од италијанската дивизија „Фиренца“.25.
Голем број на југословенски, а во тие рамки и македонски комунисти и
припадници на антифашистичкото движење со капитулацијата на Италија, во
почетокот на септември 1943 г., побегнале од Тиранскиот затвор. Тие биле
прифаќани од партиската организација на КПА во Тирана, изнесувани на
слободната територија и организирано праќани во Вардарскиот дел на
Македонија26. Со овие партизански борци, но и со постојните од Вардарскиот

22

Бајрактари се нарекувале албанските племенски поглавари. Овој термин во текот на
антифашистичката борба 1941-1944 г. се употребувал и за оние лиица кои околу себе држеле
поголеми вооружени групи луѓе, претставувајќи се како поглавари пред населението на
одреден регион.
23
Од страна на НОВ и ПОМ како преговарачи биле присутни освен Страхил Гигов и Мино
Богданов-Ларго и Елисие Поповски-Марко. Преведувач бил Аризан Несторовски-Марче.
Страхил Гигов, Сеќавања, Скопје, 1973, 277.
24
Документационо одделение на ИНИ, фонд Втора оперативна зона, кутија 47, бр. 3567.
25
Димче Савевски, Тодор Циповски–Мерџан–време, живот, дело, Скопје, 1997, 297.
26
Документационо одделение на ИНИ, СЛ IV 954, Мемоари на Живко Трајковски, 159-163.;
Вани Василески, Од партиската активност во Албанија, Зборник: Охридско-Струшко во НОВ
1941-1945, книга четврта, Струга, 1990, 215-218.
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дел на Македонија, нешто подоцна била формирана Првата македонскокосовска ударна бригада на НОВ и ПОМ27.
Фашистичка Италија капитулирала на 8 септември 1943 г., а
наредниот ден една „делегација“ од 10 борци на Дебарскиот партизански
баталјон, предводена од политичкиот комесар на четата „Грика е Вогел“ од
составот на баталјонот, Ахмед Јегени, влегла во Дебар и се договорила со
командантот на италијанската дивизија „Фиренце“, Алдо Аци италијанските
воени ефективи од градот да се предадат на партизаните. Веднаш потоа
партизаните кои дотогаш биле концентрирани во селото Коњари близу Дебар,
влегле во градот, каде што македонското и албанското население ги дочекало
со одушевување и овации, а италијанската војска го напуштила градот28.
Заедно со борците на оваа чета влегол и Елисие Поповски-Марко,29
политички комесар на Првата оперативна зона на НОВ и ПОМ. Попладнето,
истиот ден, преку Галичник, во Дебар пристигнал и Крсте Црвенковски30.
секретар на Првиот областен комитет на КПМ, кој веднаш разговарал со
одговорните офицери од Штабот на Дебарскиот партизански баталјон за
организација на власта во градот31.
Во Дебар, веднаш по ослободувањето влегле и бројни вооружени
националистички групи, а најголемата била предводена од бајрактарот Ачиф
27

Владо А. Ивановски, Ослободителната војна во Западна Македонија 1941-1944, Скопје,
1973, 163.
28
Јашар Алили, Шеесет и девет дена слободен Дебар, Слободните територии 1943, 486.
29
Елисие Поповски-Марко (село Маврово, 16 јули 1907 - 9 ноември 1972, Скопје) припадник
на македонското националноослободително и комунистичко движење, шпански борец. Бил
член на КПЈ од 1936 г., доброволец во Шпанската граѓанска војна во 129-та интернационална
бригада (1937-1939). Во НОВЈ бил командант на Топличкиот партизански одред и заменик
политички комесар на Озренскиот партизански одред. Бил политички комесар на Првата
оперативна зона на НОВ и ПОМ и член на Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Бил учесник на
Првото заседание на АСНОМ. По Ослободувањето бил на разни политички должности.
Здравко Савевски, Здравко Стојковски, No pasaran!... 26.; МИР..., 386. /вкупно 521/
30
Крсте Црвенковски-Стево, Јанко, Богумилски (Прилеп, 16 јули 1921 - 21 јули 2001, Скопје)
припадник на македонското националноослободително и комунистичко движење во
Вардарскиот дел на Македонија, државник и политичар. Член на КПЈ, а од 1939 г. член на
Месниот комитет на КПЈ во Прилеп. По бугарската фашистичка окупација бил политички
комесар на Првиот партизански одред "Гоце Делчев". Од крајот на 1941 г. бил секретар на
Окружниот комитет на КПЈ во Тетово. Во септември 1942 г бил уапсен и одведен во затворот
во Тирана. Во април 1943 г. станал секретар на првиот Областен комитет на КПМ. Во
декември 1943 г. на Основачкиот конгрес на Народноослободителниот младински сојуз на
Македонија (НОМСМ) бил избран за секретар, а подоцна и за претседател. Македонска
енциклопедија, т. II, 1605-1606.
31
Во своите сеќавања Крсте Црвенковски изнесува дека веднаш по ослободувањето на
Дебар, на 9 септември 1943 г., дошол во овој град и се состанал со Хаџи Леши. Од
постојната документација се знае дека Хаџи Леши во Дебар пристигнал дури кон крајот на
месец септември 1943 г. Веројатно е дека Крсте Црвенковски разговарал со Нијази Исљами и
Сотир Вулкани, како раководители на Штабот на Дебарскиот партизански баталјон. Масар
Корда, Учеството на припадниците на албанската народност во проширувањето на
слободните територии во Македонија, Слободните територии во Македонија 1943, Скопје,
1975, 138-139.
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Љеш. Меѓу нив и партизанските единици непрестано доаѓало до
„недоразбирања“ и тензии, иако имало потпишан договор за соработка на 6
септември 1943 г.32. Одредени „недоразбирања“ околу прашањето под чија
команда ќе се наоѓа ослободениот Дебар, имало и меѓу активистите на КПМ
и КПА, односно партиските кадри во Дебарскиот партизански баталјон. На 11
септември 1943 г. Светозар Вукмановиќ-Темпо пристигнал во Дебар и за
време на краткиот престој дал насоки за дејствување на активистите на КПМ
и КПА кои биле во правец на зацврстување на братството и единството,
преку рамноправно истакнување на македонското и албанското знаме и
рамнопавна потребата на македонскиот и албанскиот јазик33. По овие
инструкции од Темпо, започнало и конституирање на органите на власта и
бил избран нов Народноослободителен одбор во кој влегле и Македонци и
Албанци34. Капетанот Хандс, претставник на англиската воена мисија при
Штабот на Дебарскиот партизански баталјон, побарал да влезат во НОО на
Дебар како членови и неколку националистички првенци, меѓутоа,
партиската организација на Дебар тоа не го прифатила35.
Цврстите и константни функционални врски и добрата меѓусебна
соработка меѓу македонските и албанските партизани на теренот на Преспа,
може да се констатираат од голем број документи. Така на пример, на 29
септември 1943 г., Петар Здравковски-Пенко36 до Добривое Радосављевиќ-

32

Крсте Црвенкоски во писмо до Светозар Вукмановиќ-Темпо од 21 септември 1941 г.
известил дека „бајрактарите фактички ја имаат власта во Дебар. Тие бараат да се организира
еден конгрес во Дебар каде че се соберат делегати од сите краишта на Албанија и ќе изберат
една влада и ќе прогласат независност на Албанија.“ Зборник докумената..., том VII, кн. 2 ,
док. 16, 31-35.
33
Зборник докумената..., том VII, кн. 2, 30-39.
34
Добривое Радосављевиќ-Орце во еден извештај од 26 септември 1943 г. запишал: „Дебар е
ослободен, но ние не ја држиме целосно власта, туку во стварност власта ја делиме со некои
националисти кои дури ниту од далеку не стојат на нашата линија, имено кај нив
преовладуваат големоалбански аспирации, така што всушност Македонците се потиснати,
но таквата состојба нема да остане долго. Ако дојдеме до договор со албанските партизани
(Хаџи Леши), кои и самите се уште немаат решителен став кон великоалбанските
реакционери, тогаш и таму би се заостриле односите и би донеле таква власт која што би ја
гарантирала слободата, братството и рамноправноста и на Македонците и на Албанците. Во
Кичево е најздравата атмосфера и идејата за братството има длабоки корени и владата, а
власта е навистина народно-демократска.“ Зборник докумената..., том VII, кн. 2 , док. 28, 5658.
35
Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija..., kn. 3, 369-370.
36
Петар Здравковски-Пенко, Јаќим (Прилеп, 4 ноември 1912 - 26 јули 1967 Бејрут, Либан)
припадник на македонското националноослободително и комунистичко движење, политичар
и дипломат. Кон крајот на 1942 г., станал член на Месниот на КПЈ за Прилеп, одговорен за
агитација и пропаганда. Од есента 1943 г., бил член на Вториот областен комитет на КПМ
одговорен за Преспа и со НОВ и ПОМ бил на теренот на Преспа и Дебрца, каде извршувал
низа одговорни функции. „Петар Здравковски-Пенко беше погребан вчера со високи
почести.“ Весник Нова Македонија 27 јули 1967, 1 - 2.; Крсто Здравковски: „Да не се
заборави“, Архив на Скопје, 1982, 153.
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Орце37 испратил писмо во кое се велело: „Драги другар Орце, Ние со Агрен38
стигнавме лесно до Подградец. Каналот го уредивме колосално. Одовде ни е
обезбедено заминувањето во Преспа, бидејќи другарите од Преспа имаат
врска со овие од Подградец. (Нашите другари го држат Подградец веќе 16
дни). – По овој пат може да се испраќа материјал и луѓе, а ќe гледаме да
наредиме да имаме редовни врски со вас таму, преку Подградец, Струга, с.
Ливада – Ботун – Штаб. Мислам Иван39 и патролата да се вратат по овој пат.
Иван овде ќe разговара уште и врската ќe се утврди уште подобро, така што
нема да биде потребно да се преоѓа бугарската граница. Еден другар одовде
Исуф Комба, командант на Подградец ги поздравува таму нашите другари, а
особено др. Марко Шпанец40. Како што гледаш иако малку бавно, но сигурно
ќe стигнеме.“41.
Во Дебар имало недоразбирања и проблеми меѓу активистите на КПМ
и КПА. Крсте Црвенкоски, секретар на Првиот обласен комитет на КПМ, кој
кон крајот на септември и почетокот на октомври 1943 г., повторно се наоѓал
во Дебар и го информирал Светозар Вукмановиќ-Темпо дека Њази Исљами,
политички комесар на Дебарскиот баталјон го опструирал преминувањето во
НОВ и ПОМ на албански борци по потекло од Македонија од нивните
редови, што било во согласност со договорите на Темпо со раководителите на
КПА и НОВ на Албанија42. На 12 октомври 1943 г. Хамди Дема43 заради
37

Добривое Радосављевиќ-Орце, Боби (Књажевац, Србија, 28 јануари 1915 – 4 април 1984,
Белград, Србија) припадник на југословенското комунистичко движење, политичар и
државник. Од 1933 г. станал член на КПЈ, а потоа бил член на ПК на СКОЈ за Србија и на ЦК
на СКОЈ. Политички затвореник во Сремска Митровица. Бил еден од организаторите на
антифашистичката борба во Источна Србија, а потоа, во јули 1942 г. по налог на ЦК на КПЈ и
на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ, заминал за инструктор во Македонија. Бил избран за
делегат на Второто заседание на АВНОЈ. По Ослободувањето вршел низа на високи
политички должности. Мала просветна енциклопедија, Београд, 1986, кн. 3, 143. Македонска
енциклопедија, т. II, 1245.
38
Не се утврди за кого се работи.
39
Благој Талески-Иван (Прилеп, 17 јануари 1924 – 26 март 2001, Скопје) припадник на
македонското националноослободително и комунистичко движење во Вардарскиот дел на
Македонија, политичар и државник. Бил член на КПЈ од 1940 г. и организатор на
антифашистичката и антиокупаторска борба од 1941 г., како член и секретар на Месниот
комитет на КПЈ и член на Воениот штаб во Прилеп. Во октомври 1941 г. бил уапсен и
интерниран во Бугарија. По враќањето, од април 1943 г. бил секретар на Вториот обласен
комитет на КПМ. По Ослободувањето вршел високи партиски и државни функции.
Македонска енциклопедија, т. II, 1464. Енциклопедија МИ-АН општа и македонска, Скопје,
2006, 1663.
40
Се однесува на Елисие Поповски-Марко.
41
Извори... кн. 4, док. 20. 96.
42
Зборник докумената..., том VII, кн. 2 , док. 8, 20-21. Неколку дена подоцна Црвенкоски
известил: „Сè уште не пристигнал курирот што го испративме за Главниот штаб [на
Албанија]. Но, очигледно дошол едни писмо до пол. кома од Гл. штаб во кое се даваат нови
директиви на Хаџи Леши и се чини дека и за нашите работи, така што Дебар припаѓа под
наша команда. Сега ќе разговарам со комесарот.“ Зборник докумената..., том VII, кн. 2 , док.
15, 30-31.
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компликациите со националистичките сили и албанските партизани, упатил
писмо до Светозар Вукмановиќ-Темпо во кое барал тој да дојде „што
поскоро“ во Дебар за „средување на ситуацијата“.44. Сепак, постепено
меѓусебните односи се регулирале. На 1 октомври 1943 г., Светозар
Вукмановиќ-Темпо испратил опширно писмо до Хаџи Леши, во кое му ги
објаснил постигнатите принципи на соработка со раководните луѓе на КПА и
НОВ на Албанија. Во писмото се велело „...Само на овој начин, преку
заедничка акција на македонските и албанските партизани, ќе можеме
успешно да се бориме против заканувачката великоалбанска реакција... Затоа
е потребно да се вложат сите напори за нормализирање на состојбата во
Дебар и да се организира власт врз принципите на целосна национална
еднаквост. Но, за да може нашата нова власт да има вистинска воена сила со
која би можела да стане вистинска власт, потребно е веднаш да се започне со
организирање на нов дебарски баталјон. Овој нов дебарски баталјон45 треба
да биде составен од македонски и шиптарски народ кој ќе биде целосно на
нашата линија и кој ќе се бори за Комунистичката партија. Има такви луѓе,
особено меѓу младите во самиот Дебар и во целиот дебарски округ... Вашиот
одред треба да остане во Дебар и да обезбеди целосна помош во
спроведувањето на овие мерки. При спроведувањето на овие мерки, потребно
е, пред сè, да се изврши агитирање и пропагандно работење, особено кај
албанскиот народ, со цел да се неутрализира реакцијата на
големоалбанците...“46 Покрај тоа, Елисие Поповски-Марко, кој бил политком
на Првата оперативна зона, во овој период одржувал лична преписка со Зеќи
Агаи, личен секретар на раководителот на албанското народноослободително
движење Енвер Хоџа47.
43

Хамди Дема (село Омеши, Пешкопеја, Албанија, ? – 1945) припадник на македонското
националноослободително и комунистичко движење во Вардарскиот дел на Македонија.
Најнапред бил во служба на албанската квислиншка власт. Во јули 1943 г., се приклучил кон
НОВ и ПОМ. На 13 август 1943 г., бил назначен за командант на Првата оперативна зона на
НОВ и ПОМ. Во септември 1943 г. станал член на Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Бил
делегиран за пратеник од Дебар на Првото заседание на АСНОМ. По Ослободувањето бил
осомничен за контраразузнавачки активности, поради што бил осуден и во обид за бегство
бил убиен. Македонска енциклопедија, т. I, 449.; Зборник докумената..., т. VII, кн. 1, док. 100,
356.; Извори..., т. I, кн. 2, док. 58, 308.; М. Димитријевски, Македонската војска..., 35.
44
Документационо одделение на ИНИ, фонд Странски партии – КП Албанија, кутија 39, бр.
2332
45
Дебарски батаљон бил формиран на 5 октомври 1943 г.
46
Зборник докумената..., том VII, кн. 2 , док. 34, 78-80. Добривое Радосављевиќ-Орце на 18
ноември 1943 г. ги информирал Цветко Узуновски-Абас политички комесар на Главниот
штаб на НОВ и ПОМ и Иван Дојчинов, член на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, дека „Дебар
го држи Хаџи Леши, но таму имаше голема гужва со бајрактарите. На крајот, работата се
среди и се создаде заедничко македонско-албанско Н. О К., а ќе се создадат македонски
единици и ќе се истакне и македонското знаме (околу ова имаше најмногу гужва со
бајрактарите).“ Зборник докумената..., том VII, кн. 2, док. 63, 163-169.
47
Документационо одделение на ИНИ, фонд Странски партии – КП Албанија, кутија 39, бр.
2797.
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Во Мала Преспа каде се наоѓал Петар Здравковски-Пенко, соработката
меѓу македонското и албанското антифашистичко движење во овој период се
одвивала без проблеми и во духот на полно разбирање. Тоа особено дошло до
израз во заедничките акции на албанските и македонските партизани за
ликвидирање на балистичката единица на Муса Крани. Врз основа на
паролата за голема Албанија, овие балисти кои дејствувале во реонот на
селото Крани, ја ширеле пропагандата дека ...„Македонија не постој и после
ратот таја ќe биди разделена меѓу Грци и Срби.“ Известувајќи за ова Пенко
Здравковски му напишал на Добривое Радосављевиќ-Орце на 10 октомври
1943 г. и за соработка со партизаните од НОВ на Албанија и подвлекол: „Али
нашето работење не беше толку утицајно да ги добијеме муслиманите така
што тие се неутрализираат – држат средина. Зато баравне еден одред от
албанските партизани, кој дојде на 7 октомври о. г. Со тоа имат големи
изгледи да ке се ликвидира наполно тоа прашање. Инаку, албанските
партизани имат одлучен став према Муса Крани (уопште према балистите), и
тије стојат на тоа да го уништат. А тоа ке стане во најбргу време. Кога ке се
ликвидира со балистите (со Муса Крани) одма ке се почне со широка
мобилизациј а во Преспа и на муслимани и на македонци. А уште от сега таја
мобилизација се припрема со зачврстувањето на селските чети, преку
конференции и слично. Албанските партизани се сложуваја после заеднички
да удриме на бугарските фашисти.“48.
На 13 октомври 1943 г. Петре Пирузе-Мајски49 како командант на
Штабот на Првата оперативна зона на НОВ и ПОМ побарал од КПА50
партизански борци, односно „Имер со четата одмах да замине и во колко
имаш људи дај ги со него да заминат... Испрати одмах патроли и во колко има
људи нека тргнат нека дојдат во Ботун и нека се јават кај преседникот на
сел[скиот] комитет Џорџе...“51 Во почетокот на октомври 1943 г., Шарскиот
ПО на НОВ и ПОМ се упатил кон западна Македонија и стигнал во
околината на албанскиот град Пешкопеја, каде водел тродневни борби со
неколку групи од албанската реакција, односно единици на бајрактари и на

48

Извори... кн. 4, док. 21. 99.; Документи за воената организација, Покраинскиот птаб и
Главниот штаб 1941-1943, Скопје, 2001, т. I, кн. 1, док. 68, 226-228.
49
Петре Пирузе-Мајски (Охрид, 5 мај 1907 - 12 јануари 1980, Охрид) припадник на
македонското националноослободително и комунистичко движење во Вардарскиот дел на
Македонија, правник. Член на КПЈ од 1941 г. и секретар на МК на КПЈ за Охрид. Бил
командант на Втората оперативна зона, член на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, делегат на
Второто заседание на АВНОЈ, член на Иницијативниот одбор за свикување на Првото
заседание на АСНОМ, делегат на АСНОМ. Се изјаснил за Информбирото, и бил осуден и
испратен на Голи Оток. Петре Пирузе-Мајски. Време, живот, дело (1907–1980), Скопје,
1997.; МИР, 377.
50
Писмото е упатено до „Драги Назиме“, но не успеавме да утврдиме за кое лице од
албанското антиокупаторско движење се работи.
51
Документационо одделение на ИНИ, фонд Прва оперативна зона, кутија 38, бр. 285.
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„Бали Комбтар“ и притоа одредот имал еден мртов и еден ранет. По овие
борби Шарскиот ПО се вратил на тереност на Скопско-Кумановско52.
Кон крајот на септември 1943 г., Светозар Вукмановиќ-Темпо на
митинг во Дебар се обратил на насобраниот народ53, држејќи во едната рака
албанско знаме, а во другата македонско, и нагласил: „Под овие знамиња се
бореле вашите предци против отоманското ропство за национална
рамноправност. Под знамето на Крушевската република се бореа
Македонците, а под Скендербеговото знаме се бореа Албанците. Овие
знамнња се симбол на славното поглавје на вашата историја. Ние сме
наследници на тие традиции. Под нив водиме борба за национална слобода на
двата народа, а петокраката sвезда претставува она што нас не обединува.“54.
На крајот на месец септември 1943 г. во Дебар пристигнал и Хаџи Леши, и
набрзо осетно се поправила неповолната политичка ситуација, што се создала
и поради присуството на националистичките сили на дебарските бајрактари,
но и поради несогласувањата на локалните раководители од КПМ и КПА.
Командантот на ГШ на НОВ и ПОМ, Михајло Апостолски55 до
Штабот на Првата оператизна зона на 6 октомври 1943 г. испратил писмо во
кое зборува и за вклученоста на албански партизани во одбраната на
слободната територија во западна Македонија. Во тоа писмо, помеѓу
останатото се вели: „Почитувани другари, Добивме писмо во кое ни јавувате
дека пристигнале 150 лица луѓе од Хаџи Леш. Видовме дека го превзедовте
Извор, а денес гледаме дека повторно се води борба кај Кленовец. Јавете ни
каква е точно ситуацијата кај вас. На Марко56 му е наредено со Косовскиот

52

Зборник докумената..., том VII, кн. 2, 48.
Неговите зборови ги преведувал Џафер Кодра.
54
Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija..., kn. 3, 370-371.
55
Михајло Апостолски - Дончо, Мијалче, Јанез, Мишко (Ново Село, Штипско, 8 ноември
1906 - 7 август 1987. Дорјан) припадник на македонското националноослободително и
комунистичко движење, генерал на ЈНА, командант на НОВ и ПОМ, политичар, историчар.
Во април 1942 г. станал член на КПЈ, а во јуни 1942 г. бил назначен за командант на
Главниот штаб на НОПОМ. Учествувал на Првото заседание на АСНОМ и бил избран во
неговиот Президиум. По ослободувањето од фашистичката окупација заземал високи
должности во ЈНА. Македонска енциклопедија, т. I, 75.; Г. Чакарјаневски, Главниот штаб и
државноста..., 48.; М. Димитријевски, Македонската војска..., 29.
56
Елисие Поповски-Марко.
53
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баталјонот и Томиниот баталјон57 да нападнат преку Брждани и излезат на
патот Кичево-Извор-кај село Другово. Таа акција многу ќе ви помогне.“58 .
Соработката меѓу македонските и албанските партизани продолжила и
при одбраната на Дебар со борбите од 29 октомври до 3 ноември 1943 г.
Утрото на 29 октомври 1943 г. отпочнал нападот на Дебар од балистичките
единици на Џемаил Хасани-Џемо, во јачина од околу илјада борци, а имало и
40 до 50 германски војници. Благодарение на добрата организација нa
одбраната, балистите не успале да го заземат Дебар и на 3 ноември 1943 г.
конечно се повлекле59. Сепак, на 6 ноември 1943 г. партизаните на НОВ и
ПОМ го напуштиле Кичево, а на 17 ноември 1943 г. силите на Хаџи Леши
биле принудени да го напуштат Дебар под силен притисок на германски
единици помогнати од бројни балистички сили предводени од Џемаил
Хасани-Џемо и Мефаил Шеху60.
Значајно е што во овој период, престојот на единиците на НОВ и ПОМ
во подрачјето на Мала Преспа, бил искористен да се укаже политичка и воена
помош на тамошните Македонци, а во октомври 1943 г., во областа на Мала
57

Се однесува на Македонско-шиптарскиот кичевски НО баталјон (Прв баталјон на Првата
оперативна зона на НОВ и ПОМ) на чие чело бил Томо Ѓелај-Шумски. Инаку, Томо ЃелајШумски (село Мирдита, Скадарско, Албанија, 1920 – 6 ноемвти 1943, с. Зајас, Кичевско)
припадник на македонското националноослободително и комунистичко движење . Бил
заменик командир на Мавровско-гостиварскиот ПО „Кораб“ во март 1943 г. При
формирањето на Првата оперативна зона на НОВ и ПОМ, бил назначен за заменик
командант. Во борбата со балистичките сили, предводени од германски офицери, кај с. Зајас,
Кичевско, бил тешко ранет и по два дена починал.“ Зборник докумената..., т. VII, кн. 1, док.
100, 356; док. 106, 374.; Македонска енциклопедија, т. I, 501.
58
Зборник докумената..., том VII, кн. 2 , док. 39, 88. Всушност, се работи за засилувањето
кое Главниот штаб на НОВ и ПОМ, го барал од Хаџи Леши за борбите кај Кленовец.
59
По завршувањето на борбите за одбраната на Дебар, во известувањето на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ бр. 2 од 20 ноември 1943 год. меѓу другото се вели: „На 3 ноември завршени се
четиридневните борби во Дебар. Единиците на НОВ на Албанија под раководството на Хаџи
Леш заедно со албанските и македонските единици на народноослободителната војска на
Македонија, пружија херојски отпор на албанските издајнички банди со кои командуваа
германски офицери. Поради големите загуби - околу 70 мртви - и деморализиран од паѓањето
на Кичево во наши раце, непријателот беше присилен да го прекине нападот и да отстапи
спрема Гостивар" Зборник докумената..., том VII, кн. 2, док. 88, 239.
60
Зборник докумената..., том VII, кн. 2, 227, 229. Силите на големоалбанските бајрактари
биле регрутирани од сиромашните албански слоеви. Дел од нив биле Албанците од
Вардарскиот дел на Македонија, пред сè, од „селата покрај демаркационата линија кои
емигрираа на територијата под италијанска окупација, каде што, наоѓајќи се без земја и без
занает, се оддаваа на разбојништво и на ограбување, а од 1943 година ја претставуваа
основната сила на платените балистички единици за борба против НОД и НОВ на
Македонија.“ И со Џемо Хасани и Мефаил Шеху раководството на НОВ и ПОМ есента 1943
г. постигнало согласност за соработка, меѓутоа тоа или било формално, или било
краткотрајно, а единиците под нивна команда ја продолжиле колаборацијата со германските
единици и се бореле против НОВ и ПОМ. Славка Фиданова, Албанската народност во
Македонија во времето на Народно-ослободителната војна и Народната револуција, Годишен
зборник на Филозофскиот факултет, бр. 24-25, Скопје, 1972/1973, 146-150.
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Преспа, специјално за работа со тамошното македонско население бил
испратен за Преспа, Јонче Трпоски61.
Успешната соработка и заедничките акции на единиците на двете
ослободителни движења, придонеле постепено да се промени политичката
клима среде албанското население во Западниот дел на Македонија, кое
почнало во поголеми број да се вклучува во вооружената борба предводена
од силите на македонското националноослободително движење од
Вардарскиот дел на Македонија.62 Соработката придонела за засилување на
антифашистичкото расположение кај македонскиот народ во делот под
Албанија и негово поголемо вклучување во вооружената антиокупаторсла
борба.
Резиме:
Соработката на антиокупаторските движења на Македонија и
Албанија по јуни 1943 г. е засилена во контекст на напорите за создавање на
Штаб на нароодноослободителните војски на балканските земји, односно
Балкански штаб. На самиот терен, во пограничните реони меѓу Македонија и
Албанија, соработката особено дојде до израз при ослободувањето и
одбраната на Дебар по капитулацијата на Италија. Развојот на самата борба
во двете земји го детерминира и степенот на контакти и соработка. Преку
соработката и заедничките акции на единиците на двете ослободителни
движења, се влијаело на зголемување на антифашистичкото расположение кај
албанското население во Западниот дел на Македонија, и во засилувањето на
антифашистичкото расположение и кај македонскиот народ во делот под
Албанија.
Resume:
Collaboration of anti-occupant movements of Macedonia and Albania after
june 1943 was strenghtened in contex of making headquarters of national liberation
armies of the Balkan states, or Balkan headquarters. In border regions between
Macedonia and Albania, the collaboration can be seen especially in the combat for
Debar after the capitulation of Italy. Development of the antifascist war in both
contries determinies the collaboration between these two sides. Аlso, this
collaboration and common action of the partisans, influenced on albanian people in
Western Macedonia to become more antifascist, as it influenced in the same way
on macedonian people in Albania.
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Извори..., том I, кн. 4, док. 22, 104.
Slavka Fidanova, Albanska narodnost u Makedoniji u vreme Narodnooslobodilačkog rata i
narodne revolucije. Makedonija od ustanka do slobode 1941 - 1945, Beograd, 1987, 244-247. Така
на пример, во извештајот на Штабот на Втората оперативна зона до Главниот штаб на НОВ и
ПОМ од 10 септември 1943 г. се гледа зголемувањето на бројот на Албанци во единиците на
НОВ и ПОМ, па во ПО „Дримкол“ во тие моменти имало 12, а во ПО „Славеј“ 2 Албанци.
Зборник докумената..., том VII, кн. 2 , док. 1, 8.
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