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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПРОСЛАВА НА ДЕНОТ НА ПО   

На 9 мај 1945 година, то-
гашната Советска ар-
мија го освои и пос-

ледниот бастион на нацизмот 
- Берлин, со што й  стави крај 
на најкрвавата приказна од 
човештвото, во која 50 ми-
лиони луѓе на различни на-
чини го изгубија животот. Но, 
творецот на ст рашната и пе-
колна фашис тичка маши не-
ри  ја, Адолф Хитлер, не бе ше 
фатен жив за да одговара за 
после диците, поточно за гро-
зо морните убиства во кон-
цен трационите логори на 
смрт    та - Аушвиц итн. Не кол -
ку дена пред падот на Бер-
лин, тој се отру со ција нид, а 

На 9 мај Европа одбележа 60 години од победата над фашизмот. На тој ден 
1945 година фашистичка Германија ја потпишала безусловната ка пи-
тулација. Тоа значело крај на војната во Европа, но не и крај на свет-
ската војна, бидејќи фашистичка Јапонија, земја од Далечниот Исток 
била принудена да капитулира на 2 септември 1945 година, но откако 
САД  за прв пат во историјата на човештвото употребила атом ски бом-
би, кои биле фрлени на јапонските градови Хирошима (6 ав густ 1945) 
и Нагасаки (9 август 1945).

Со нив завршила Втората светска војна во која учествувале 61 држава, а 
притоа загинале 50 милиони луѓе, од кои повеќе од 20 милиони на 
фронтовите и околу 30 милиони од бомбардирање, болести и во ло-
горите на смртта. 

со него и неговата љу бов-
ница Ева. По доцна, не говите 
најверни след беници ги за-
палиле нивните тела, а спо-
ред од редени истори ча ри 
прав  та била донесена пред 
Сталин, лидер на то гашниот 
Советски Сојуз. Со ова за вр-
шила Вто рата свет ска војна, 
која офи цијално почнала на 
1 сеп тември 1939 година. Но, 
под готовките за нејзиното 
од вивање се вр шеле многу 
по рано од 1933 година, кога 
Адолф Хитлер станал кан це-
лар на Герма нија. Тој дошол 
на власт бла годарение на 
многу економ ски и поли тич-
ки фактори, кои придонесоа 
монструмот и неговата идео-
логија да би дат доминантни 
фактори во светската по ли-
тика.

ОТПОР

По повод 60 - годишнината 
од победата над фашизмот 
во Москва се одржа голема 
свечена воена парада. На це-
ремонијата, која тради цио-
нално се одржува на Црве-
ниот плоштад, присус твуваа 
повеќе од 50 прет се датели 
на држави или вла ди, меѓу 
кои и македонска де ле гација 
предводена од прет седа те-
лот Бранко Црвен ковски. Ви-
со ките гости беа поздравени 

од рускиот прет седател Вла-  
димир Путин. 

"Денот на победата е праз-
ник на мирот и свеченост на 
правдата, ден на победата на 
доброто над злото, ден на 
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ослободувањето од тира ни-
јата", изјави  Путин во своето 
обраќање на Црвениот пло-
штад.

Тој повика на вечна почит 
кон луѓето кои го положија 
животот, како и на оддавање 
почести за храброста на сите 
Европејци кои му дале отпор 
на нацизмот. 

"Никогаш не ја делевме по-
бедата на своја и на туѓа, таа 
е заедничка", на гласи рус ки-
от прет се да тел.

Путин по тен-
цира дека ќе би-
де запомнета и 
помошта од со-
јузниците во 
САД, Ве лика Бри  -
танија, Фр анција 
и другите држ-
ави од анти хит-
леровската коа-
ли  ција.

"Но, исто та-
ка, знаеме де ка 
Советскиот Со-
јуз за време на 
војната загуби 
десетици мили-
они свои гра-
ѓани, а ме ѓу вој-
ниците паднати 
на воените по-
лиња беа луѓе 
од сите на цио-
налности на по-
ранеш ниот СССР. За тоа, 9 мај 

е свет датум за сите земји на 
Заедницата на не зависни 
држави, со кои има ме заед-
ничка тага, за едничко сеќа-
вање или заеднички долг 
кон идните по ко ленија", по-
тенцира Путин.

На све чениот марш на 
Црвениот плоштад во Моск-
ва продефилираа повеќе од 
7.000 војници и 2.600 вете-
рани од Вто рата светска вој-
н а , кои беа 
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смест  ени на 130 стилизирани 
воени камиони од типот ЗИС. 
На парадата учествуваа и 12 
авиони на руското воено 
воздухоплов ство.

Годинава, прв пат про-
славата на Денот на победата 
над фашизмот се одржа на 9 
мај, бидејќи Западот досега 
ја чествуваше победата 8 мај, 
кога во берлинското пред-
градие Карлхорст беше пот-
пишан актот за целосна и 
безусловна капитулација на 
нацистичка Германија. 

ИДЕОЛОГИЈА

"Науката одамна го има об-
јаснето карактерот на фашиз-
мот, времето и причините за 
неговата појава и го има оце-
нето како најтемна идео ло-
гија на современата историја 
и најсилна негација на оп-
штоцивилизациските и де-
мократските придобивки на 
поновата историја на човеш-
твото", оценува во својата ана -
лиза професорот од Во ената 
академија "Михајло Апос тол-
ски", Ванче Стојчев. 

Фашизмот се појавил во 
времето на кризната состојба 
меѓу двете светски војни, а 
најтемната страна ја покажал 
во текот на Втората светска 
војна и тоа не само како идео-
логија на реваншизмот, ре-

визионизмот и агресивноста, 
туку и како непосредна при-
чина и цел на таа војна.

"По прашањето за идни-
ната на човештвото наста-
нала поларизација меѓу др-
жавите. Формиран е Тро јни-
от пакт меѓу Германија, Ита-
лија, Јапонија, земји со фа-
шистичка идеологија и аг-
ресивни стремежи. Во таква 
ситуација формирана е про-
тивтежа во форма на анти-
фашистички сојуз. Начелно 
тој е хетероген, составен од 
држави и организации со 
различна политичка и идео-
лошка ориентација, но подго-
твени за одбрана на демо-
кратијата", истакнува профе-
сорот Стојчев.

Втората светска војна по-
чнала на 1 септември 1939 
година, со напад на Гер ма-
нија врз Полска. Поради овој 
напад два дена подоцна, 
односно на 3 септември Ве-
лика Британија и Франција й  
објавиле војна на Германија. 
До 10 септември 1939 година 
во војната се вклучиле Ка-
нада, Австралија, Нов Зеланд 
и Јужноафричката унија. Во 
првата половина на 1940 
година со молскавични на-
пади германската војска ги 
разбила вооружените сили 
на Данска, Норвешка, а Хо-
ландија и Франција и ги оку-

пирала. На почетокот на ју-
ни, додека траеле опера ци-
ите во Франција, Италија 
пред водена од Бенито Му-
солини - Дуче, кој во оваа 
земја дошол на власт во 1922 
година, ја искористил сос-
тојбата и й  објавил војна на 
Франција, а потоа ги про ши-
рил операциите на своите 
вооружени сили кон Ме ди-
теранот и Блискиот Исток. Во 
втората половина на 1940 го-
дина на Тројниот пакт му при-
стапиле Унгарија и Романија, 
а Италија извршила напад 
врз Грција. Во март 1941 го-
дина на Тројниот пакт му при-
стапиле Бугарија и Кралска 
Југославија. По мартовските 
антифашистички демон стра-
ции во Белград, Скопје и во 
други градови, Хитлер од-

лучил војнички и поли тич ки 
да ја разбие Југославија.

На 6 април 1941 година 
Германија со сојузничките 
сили извршила напад врз 
Југославија и Грција и за две 
седмици било воспоставено 
целосно влијание врз зем-
јите на Балканскиот Полу-
остров. На 22 јуни 1941 го ди-
на, наведува во својата струч-
на анализа професорот Стој-
чев, Германија извршила аг-
ресија врз Советскиот Сојуз. 
Нападот почнал во сог лас-
ност со познатата теорија за 
Блиц криг (молскавична вој-
на), при што со група од 190 
дивизии вооружени со нај-
современо оружје бил из-
вршен ненадеен напад. На 
почетокот изгледало дека 
нив ните јуриши се незадр-
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жливи, но во декември Цр-
вената армија успеала да ги 
задржи нивните налети. На 8 
декември 1941 година Јапо-
нија извршила напад врз воо-
ружените сили на САД на Ха-
ваите во Перл Харбур. По тој 
настан САД й објавила војна 
на Јапонија. Истиот ден и Ве-
лика Британија й об ја ви ла 
вој  на на Јапонија, а по три 
дена, односно на 11 декем-
ври 1941 година Италија и 
Гер  манија й објавиле војна 
на САД. Така, Втората светска 
војна ги добила најшироките 
светски размери.

Германската агресија врз 
СССР извршила радикален 
пресврт врз состојбата и во 
односите меѓу останатите 
земји во светот. На 12 јули 
1941 година во Москва бри-
танската Влада потпишала 
спогодба со советската Вла-
да за заедничка борба про-
тив Германија и за давање 
секаква помош. На 14 август 
1941 година била потпишана 
Атлантската повелба меѓу 
прет седателите на САД, Фр-
ен  клин Рузвелт, и на Велика  
Британија, Винстон Черчил, 
што претставува заедничка 
изјава дека тие се подготвени 
да му помогнат на Советскиот 
Сојуз во борбата против фа-
шистичките земји. На Лон-
донската конференција на 
24 септември 1941 година, 
на челата на Атлантската по-
велба, покрај основачите, ја 
прифатиле уште 10 држави, 
кои биле во воена состојба 
со Германија и Италија. Меѓу 
потписничките била и Југо-
славија, што значи дека по-
средно и Македонија ја при-
фатила Атлантската повелба 
и ги почитувала нејзините на-
чела. Со тоа станала рамно-
правна членка на антихи тле-
ровската коалиција. На трој-
ното Московско сове тување 
(СССР, САД и В. Бри танија) од 
29 септември до 1 октомври 
1941 година биле донесени 
повеќе конкретни одлуки во 
однос на заед нич ката борба. 
На 1 јануари 1942 година би-
ла донесена Ва шингтонската 
декларација во која биле со-
држани прин ципите на Ат-
лантската по велба и ја пот-
пишале уште 26 држави. Таа 
декларација би ла основа за 
создавање на ООН.

НОВ

Подготвките на македон-
скиот народ за вооружена 
борба почнале веднаш по 
навлегувањето на фашис тич-
ките вооружени сили. На 7/8 
април 1941 година Мес ниот 
комитет (МК) на Прилеп одр-
жал состанок на кој била ут-
врдена определбата за во-
оружена борба против оку-
паторот. Во текот на април 
1941 година подготвителни 
состаноци одржале повеќе 
МК во Македонија. По на па-
дот на Германија врз Совет-
скиот Сојуз на 22 јуни 1941 
година, самоиницијативните 
состаноци на МК на КПЈ во 
Македонија го иницирале 
Покраинскиот комитет (ПК) 
кон крајот на јуни 1941 го ди-
на да формира Воена коми-
сија, која ќе биде одговорна 
пред ПК за военото прашање. 
Активностите на Воената ко-
мисија резултирале со фор-
мирањето на Скопскиот пар-
тизански одред, кој бил ос-
нован на 22 август 1941 го-
дина. Нешто подоцна биле 
формирани Прилепскиот и 
Кумановскиот партизански 
одред, а на 11 октомври со 
на  падот на жандармериската 
станица во Прилеп почнало 
вооруженото востание на ма-
кедонскиот народ. На поче-
токот на 1942 година, по одр-
жувањето на јануарското со-
ветување, Македонското на-
ционалноослободително 
дви жење (НОД) се засилило, 
биле формирани повеќе мес-
ни воени штабови, а во јуни 
1942 година Покраинскиот 
воен штаб бил преименуван 

во Главен штаб на Народ но-
ослободителните парти зан-
ски одреди на Македонија 
(ГШ на НОПОМ). Во март 
1943 година е формирана Ко-
мунистичката партија на Ма-
кедонија (КПМ).  Главниот штаб 
на НОПОМ е проширен и 
преименуван во Главен штаб 
на народноослободителната 
војска и партизански одреди 
на Македонија (ГШ на НОВ и 
ПОМ). Од 2 до 4 август 1943 
година се одржал Преспан-
скиот состанок, на кој е фор-
миран Акциониот народно-
ослободителен комитет (АН-
ОК) на Македонија, кој по-
доцна придонел на 18 август 
да се формира баталјонот 
"Мирче  Ацев", прва регу лар-
на воена единица. На тој сос-
танок е создаден и Иниција-

донската државност. Летото 
1944 година бројноста на 
НОВ изнесувала околу 6.000 
борци и старешини, а во вре-
мето на ослободувањето на 
Македонија таа се зголемила 
на 66.000. На 15 јануари 1945 
година имало 83.814, а во 
време на капитулацијата на 
Германија македонската вој-
ска броела 110.000 борци и 
старешини.

Вкупниот број загинати од 
Македонија во текот на Вто-
рата светска војна изнесува 
33.000 жртви, вклучувајќи ги 
тука и повеќе од 7.000 ма ке-
донски Евреи, кои бугарскиот 
окупатор во 1943 година ги 
депортира во концен тра ци-
ониот логор во Треблинка, 
Полска. Имајќи предвид дека 
македонскиот народ од сите 

тивен одбор за подготовка 
на АСНОМ. Првата Маке дон-
ско-косовска бригада е фор-
мирана на 11 ноември, а Вто-
рата македонска бригада на 
20 декември 1943 година. Во 
февруари 1944 година е поз-
натиот Февруарски поход на 
народноослободителната 
војска на Македонија, која 
извршила оперативни деј-
ствија речиси на целата ет-
ничка територија на Маке-
донија. По пролетната офан-
зива 1944 година биле соз-
дадени покрупни слободни 
територии и се создале мо-
жности за свикување на Пр-
вото заседание на АСНОМ. 
Во согласност со одлуките на 
АСНОМ се воспоставува на-
тамошна изградба на маке-

делови на Македонија се 
вклучил во борбата против 
фашизмот, неговиот при до-
нес во конечната победа про-
тив фашистичките сили е 
изразен преку следните жрт-
ви: во Вардарскиот дел од 
Ма кедонија загинале околу 
33.000, во Егејскиот дел од 
Македонија околу 2.730 и во 
Пиринскиот дел околу 327 
загинати. На ова треба да се 
додадат и 5.000 загинати во 
Италијанско-грчката војна 
1940 година. Вкупно од сите 
делови на етничка Маке до-
нија во борбата против фа-
шизмот од 1940 до 1945 го-
дина загинале околу 41.057 
лица. Покрај тоа, од Егејскиот 
дел на Македонија еми гри-
рале околу 20.000 лица.

ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ, ПРОФЕСОР НА ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ, ПРОФЕСОР НА 
ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА 

ЧЕРЧИЛ, РУЗВЕЛТ И СТАЛИН НА ЈАЛТА ГО ПОДЕЛИЈА СВЕТОТ НА ЧЕРЧИЛ, РУЗВЕЛТ И СТАЛИН НА ЈАЛТА ГО ПОДЕЛИЈА СВЕТОТ НА 
ИНТЕРЕСИИНТЕРЕСИ

ПРОСЛАВА НА ДЕНОТ НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ


