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АСНОМ  ЗА СЛОБОДНА АСНОМ  ЗА СЛОБОДНА  ДРЖАВА ДРЖАВА  

Подготвила: Жаклина Митевска во 
соработка со проф. д-р Ванче Стојчев

Основни претпоставки на стратегијата 
на македонската војска во НОАВ се: карак-
терот на војната, општите политички и во-
ени цели, односот на силите, просторот, 
вре  мето, сојузниците итн. Притоа не се 
запоста вувало влијанието на борбените и 
на воин стве ните традиции на маке дон ски-
от народ на ли нијата на народно осло бо-
дителната борба или влијанието на поли-
тичката, економската и социјалната состој-
ба во старата држава врз националноосло-
бодителните и револуционер ните опре-
делби на македонскиот народ. Ре волу цио-
нер ните, организационите, борбени те и 
во инствените искуства од претходните бу-
ни и востанија, а особено од Илинденскиот 
период и искуствата со организирањето 
на на родната власт во Крушевската репуб-
лика има ле практична примена во НОАВ, а 
омразата против постојните големо др жав-
ни режими била главен мотив за нивно ра-
зурнување и за борба против реформа тор-
ските колаборационистички и квислингш-
ки сили. Според тоа, македонскиот народ 

свесно се кренал во НОАВ против оку па-
торот, но и против постојните големо др-
жавни режими кои владе еле со Маке до ни-
ја. Стратегијата на вооружената борба би-
ла определена и од воената доктрина и 
стра тегија на окупаторите, базирана на 
нивните воени цели, кои сакале да ги по-
стигнат во Македонија. Окупаторското ко-
мандување имало цел да одржи мир во 
нашата земја, да ја покори и да овозможи 
ограбување на нејзините богатства и иско-
ристување на работ ните сили за окупа-
торските воени потреби, да си обезбедат 
сигурно и непречено комуни цирање по 
сообраќајните системи и одржу вање на 
врските со своите армиски групации на Ме-
дитеранот и во Северна Африка, и по доц-
на да организираат одбрана на македон-
скиот фронт и извлекување на своите ар-
миски групи од Грција. За постигнување на 
своите цели оку паторот создал окупа цио-
ни системи, составе ни од воена, поли цис-
ка, административна и црковна власт и со-
работувал со колаборационистичките и 
квислингшките сили. Тој насто јувал со по-
лицискиот апарат, со воените команди и со 
административно-економскиот апарат, ко-
ристејќи ги пропагандните и поли тичките 
мерки да го разбие внатрешното един-
ство, да предизвика национално раздво-
јува ње во Македонија и со најстроги мер-
ки, како што се: масовни стрелања, депор-
тирање, расе лување, уништување на ду-
ховната и на мате ријалната култура, да во-
веде општ страв и покорност и да го аси-
милира македонскиот народ т.е. да го из-
брише од списокот на пос тојните народи. 
Во военостратегиски поглед окупа торот се 
определил со бројни вооружени сили да 
ги држи под контрола витал ните зони, цен-

три и објекти, со мали тимови да ги обез-
беди магистралните комуникации и со по-
времени офанзивни дејства, со поголем и 
помал обем, да изведува операции за раз-
бивање и за уништување на македонските 
воору жени сили, пред сè, покрупните, по-
искусните и позначајните формации и да 
ги пацифи зира најсилните востанички жа-
ришта. 

Од друга страна, пак, врз основа на вое-
ната доктрина и стратегија на окупаторот, 
рако водството на НОД на македонскиот 
народ го повикал на востание, а поли тич-
ките и военостратегиските цели би ле јасно 
дефинирани и декларирани во содржи ни-
те: национално ослободување на маке дон-
скиот народ во сите окупирани де лови на 
етничка Македонија; обединување на сите 
делови и создавање единствена ма кедон-
ска држава и војска; решавање на на цио-
налното прашање врз база на рамно прав-
ност и самоопределба. Наведениве одред-
ници аргументирано се содржани во Про-
гласот на ПК КПЈ за Ма кедонија од 15.2. 
1943 г., каде се истакнува: "Создавајте ја 
сво јата ма кедонска народноосло боди тел-

кламирана пред цел свет полна нацио нал-
на слобода на македонскиот народ во пр-
вата слободна македонска држава", и де ка 
"прв пат по Самуил македонскиот на род со з-
дава своја сопствена национална држава". 
Задоволствата со донесените одлуки на 
АСНОМ, политичкото и военото рако вод-
ство јавно ги манифестирало и ги упату-
вало до целиот македонски народ. ЦК на 
КПМ во својот проглас од 4.8.1944 г. из ја-
вил дека "македонскиот народ во три го-
дишната војна оствари национално един-
ство, создаде своја војска" и "ги удри те-
мели те на Федерална Македонија", како и 
тоа де ка "со учество на целокупниот маке-
донски народ во борбата против фашис-
тичките оку патори во Југославија, во Бу-
гарија и во Гр ција ќе оствари и обе ди ну-
вање на сите кра ишта на Македонија, раз-
делена од страна на балканските импе ри-
јалисти, особено кога го лемите сили, Ан г-
ли ја, Советскиот Сојуз и САД, со Атлант-
ската повелба и Договорот во Техеран му 
го гарантирале правото на само опре де-
лување, стекнато со борбата против гер-
манските окупатори и нивните слуги". На 

на војска". Во Прогласот на ЦК КПМ од јуни 
1943 г. пишува: "Создавајте ја македонската 
на род ноослободителна војска". Во Прогла-
сот на Поверенството на ЦК КПЈ од август 
1943 г. се вели: "Народот, селаните, ра бот-
ниците, граѓаните, младината, обединети 
во народноослободителниот фронт и во 
сво ја македонска народноослободителна 
вој ска". Во Приговорот на АНОК јасно се 
истакнува дека обединувањето на Маке-
донија може да се изврши само во една 
бал канска федерација, а не во Југославија. 
На 6.5.1944 г. на заедничкиот состанок на 
Иниција тивниот одбор за свикување на 
АСНОМ и Главниот штаб на НОВ и ПОМ 
била избрана тричлена делегација во со-
став: Методија Андонов-Ченто, Мане Чуч-
ков и Кирил Пет рушев со задача: "Да го 
испита, со врховното тело на Федеративна 
Југославија, во соглас ност со меѓуна род-
ната положба, главниот проблем на маке-
донската борба - прашање то за целосно 
обединета Македонија". На 24.6.1944 г. на 
островот Вис се одр жал состанок на маке-
донската делегација со највисокото воено 
и политичко раковод ство на Националниот 
комитет за ослободу вање на Југославија, 
предводено од Тито. По барањето на ма-
кедонската делегација бил заземен един с-
твен став дека: "Македонскиот народ ја 
искажува својата историска желба за обе-
динување на сите негови делови", дека тоа 
е "негово национално право" и дека "тој 
стремеж останува како негово трајно бара-
ње". На Првото собрание на АСНОМ одр-
жано на 2.8.1944 г. присуствувале делегати 
од трите делови на Македонија, што ја 
симболизирало волјата на маке дон скиот 
народ да се најде цел, слободен и обе ди-
нет. Во Манифестот на АСНОМ била "про-

македонскиот народ јавно му се ветувало 
де ка неговото обединување ќе било под-
држано од сите останати народи на Југо-
славија, на АВНОЈ и на јуначката народно-
ослободи телна војска на Југославија.

Во текот на НОАВ, особено на поче то-
кот, македонскиот народ извршувал број-
ни задачи и бил активен фактор на невоору-
жената борба. Невооружениот народ уште 
од навлегувањето на окупаторот почнал 
силен отпор, еднаков на вооружената бор-
ба. Борбата се состоела од разурнување 
мосто ви, пруги, запречување патишта и 
оне возмо жување да се одвива сообраќајот. 
Сместувањето на борците или ранети те по 
куќите, исто така, е вид невооружена бор-
ба. Во број ните пароли и написи се истак-
нувала желба та Македонија да биде осло-
бодена и обеди нета. На 19.4. 1941 г. при 
навлегу вањето на бугарските единици во 
Струмица, Месниот комитет на КПЈ орга ни-
зирал ма совни демонстрации со учество 
на неколку илјади граѓани, кои покрај дру-
гите, ги изви кувале паролите "Да живее 
слободна Маке донија", "Доле шпиони", и 
пееле маке донски револуционерни песни. 
На 1.5.1941 г. во центарот на Скопје, на така-
наречената ди визиска зграда, било истак-
нато ма кедонско црвено знаме. Во текот 
на мај 1941 г. месните комитети во Прилеп, 
Би тола, Скопје и во други градови органи-
зирале ос лободување на видни патриоти 
од затворите, ги отворале државните мага-
цини од кои стоката ја криеле во скрив-
ниците, се ор ганизирало криење на вој ни-
ци и на офицери од кралската југосло вен-
ска војска, како и на македонски патриоти 
за да не одат во заробеништво. На родот ја 
спречувал и ја разоткривал актив носта на 
пробугарските акциони комитети кои на-



сто  јувале да организираат свечени до чеци 
на бугарската "ослободителна" војска. И 
покрај најстрогите мерки на окупаторот, 
невоору жениот народ, раководен од мес-
ните коми тети, успеал во текот на првите 
четири ме сеци на окупацијата да собере и 
да склади ра поголемо количество оружје. 
Со тоа оружје биле вооружени први те 
партизански одреди. Најголемо влијание 
на окупаторот оставиле масовните демон-
страции низ цела Македонија одржувани 
по повод денот на македонскиот народ - 
Илин ден. Масовните форми на невоору-
жена бор ба продолжиле во текот на НОАВ 
и паралелно се зголемувале со заостру-
вањето на окупаторскиот терор. Формите 
на вооружена борба еволуирале од по-
ниски кон повисоки, паралелно со форми-

даваат и релативно ста билно да ги одр жу-
ваат поголемите слободни територии, со 
елементите на новопоставена та наро дна 
власт и новосоздадената држава.

Во тој период на војната се приме ну ва-
ле и други облици на вооружена бор ба, но 
преовладувале партизанската тактика, а 
таа барала да се избегнуваат традиционал-
ните фронтови, пасивните блокади на гра-
до вите, а од друга страна да се напаѓат ко-
муни кациите, да се организираат заседи, 
препади, ненадејни удари, напади од зад-
нина, ноќни дејства и дејства по тешки 
временски ус лови. Доследни во спрове-
дувањето на разно видни те борбени деј-
ства по начелата на пар ти занската тактика 
во тој период на војната се остварени круп-
ни оперативно-стратегиски цели: разгору-

со формирањето на првите круп ни мане-
варски единици - баталјони и бри гади на 
македонската војска. Периодот на комби-
ниран облик на вооружена борба се мани-
фестирал во ком бинирањето на дејства од 
партизански и од фронтален облик и со-
одветни сили кои ги изведуваат истовре-
мено и со меѓусебни пос ред ни и непо сред-
ни содејства. Меѓутоа, во реалноста се ко-
гаш еден од нив бил помалку или повеќе 
изразен во еден или во друг облик во од-
делни краеви на земјата. Така како што не-
ма "чисти" појавни облици на вооружена 
борба нема ниту "идеална" рамнотежа на 
партизански и на фронтални дејства, бидеј-
ќи тие меѓусебно се дополнуваат и прават 
це лосно нова синтеза која се изразува во 
нов квалитет и во резултати на вкупните 
борбе ни дејства. 

Во борби те и во боевите во рамките на 
операциите, покрај партизанската тактика, 
се приме нувала и оперативна вештина на 
маневар ски фронтални дејства. Ги изве ду-
вале мно губројни партизански одреди и 
нови батал јони и бригади, кои дејствувале 
надвор од опе рациите на покрупните еди-
ници. Основни карактеристики на комби-
ни ран облик на вооружена борба, кои го 
одредуваат како посебен облик, се след-
ните: изведување офанзивни операции од 
поши роки размери и различен степен; на-
влегување од оперативно-стратегиско зна-
чење на делови на војувалиштето кое го 
држел неп ри јателот; силни удари по ко-
муникациите и упориштата на противникот, 
на пример, при извлекувањето на герман-
ската група армии Е од Грција кон север; 
разбивање, отсеку вање, обиколување и 
уни штување на посил ни непријателски 
фор мации; покрај сè наведено се вршело 
истовремено и паралел но ширење и из-
ведување на многубројни и разновидни 
тактички борбени дејства од пар тизански 
карактер во рамките на поголеми те опе ра-
ции и самостојно на делови на воју ва-
лиштето кое го поседувал окупаторот. 
Фрон талниот облик на вооружена бор ба 
преовладувал во завршните операции за 
ос лободување на земјата. Во тоа време ве-
ќе биле формирани дивизиите и корпусите 
на маке донската војска. Покрај цврсто во с-
поставениот фронт на кој, главно, дејству-
вале крупни формации, дивизии, корпуси 
и армии, овој облик подраз бира и по стое-
ње на помали формации, кои изве дувале 
партизански или комбинирани дејства во 
заднината на од окупаторот запоседната та 
територија. Тоа зна чи дека во завршните 
операции биле фор мирани оператив но-
стратегиски формации, односно дивизии и 
корпуси на македонската народно осло бо-
ди телна војска, кои во комби нација на три-
те об лици на вооружена борба извршиле 
ослобо дување на земјата. Во класичните 
војни постоеле строги граници меѓу фрон-
тот и заднината, воиш тето и војувалиштата. 
Во текот на НОВ, сè до завршниот период 
на војната, целиот македон ски простор 
бил истовремено и фронт и зад нина, и 
воиш те и војувалиште. Бидејќи окупаторот 
со помош на квислинзите и колабора цио-
нисти те не бил во можност да ја контро ли-

рањето на во оружените сили од помали 
кон поголеми во ени формации. Во првиот 
период на вој ната преовладувал парти-
занскиот со одреде ни елементи на фрон-
тален облик на воору жената војна. Во за-
вршниот, најкусиот пери од на војната, пре-
о владувал фронталниот со големо при сус-
тво на комбиниран и пома ла примена на 
партизански облик. Во нај долгиот пе риод 
на војната т.е. од втората половина на 1943 
г. до средината на 1944 г., доминирал ком-
би ни раниот облик на вооружена бор ба.

Партизанскиот облик на вооружена 
бор  ба преовладувал до средината на 1943 
г., кога биле формирани поголеми воени 
фор мации кои имале маневарски карак-
тер, а сепак организациски биле хомогени 
и неспоредливо поквалитетни од парти-
занските одреди. Тие формации на Народ-
но ослободи телната војска на Македонија 
биле способни за изведување, за тогашни 
услови, офан зивни операции од опера тив-
но и стратегиско значење, како и да со з-

вање или создавање услови за масовно 
про ширување на востанието на це лата те-
риторија на земјата;  обезбедување конти-
нуитет на борбата во востанието и соз-
давање услови за негово прераснување во 
народноослободителна војна; масовизи-
рање и подигнување на квалитетот на пар-
тизанските вооружени формации и со зда-
вање услови за преминување на квали-
тетно нови облици на воено организирање 
и борбени дејства;  соз давање поголеми 
сло бодни територии со елементи на но во-
то државно уредување. На тој начин, воед-
но биле создадени потребните предуслови 
за преминување на повисок сте пен на вое-
но организирање и повисок, посло жен 
ком   биниран облик на вооружена борба. 
Примената на комбиниран об лик на во ору-
жена борба, а тоа значи исто времено из-
ведување борбени дејства со при мена на 
партизанска тактика и тактика и оператика 
на фронтални операции, поч нала во вто-
рата половина на 1943 г. Тоа се поклопува 
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ра цела та македонска територија, тој бил 
принуден во почетниот период на војната 
постепено да се ограничува на контрола 
на градовите, ко муникациите и поважните 
извори на богат ство. Во вториот период на 
војната, иако повремено преземал крупни 
офанзивни опера ции, окупаторот во стра-
тегиски размери се ори ентирал на држење 
само на поголеми градо ви и поважни ко-
муникации, а во третиот период дефини-
тивно поминал во дефанзива на фронтот и 
во одбрана на оние магистрал ни комуни-
кации и големи градови кои биле битни за 
неговата стратегиска дефанзива и страте-
гиски маневри при извлекувањето на свои-
те сили од македонското војувалиште. Ма-
кедонскиот народ ја почнал бор бата про-
тив фашизмот уште во 1940 година, веднаш 
по нападот на Италија врз Грција. Во грч-
ката војска, главно, било мобилизирано на-
селението од северозападната територија, 
од носно од Егејскиот дел на Македонија. 
По крај жртвите и загубите кои маке дон-
скиот народ ги имал во Грчко-италијанската 
вој на, односно во Егејскиот дел на Маке-
донија, на 5.11.1940 г. во бомбардирањето 
на Битола имало жртви и материјални ште-
ти и во Вардарскиот дел на Македонија. 
Всушност, тоа биле првите жртви предизви-
кани од фашистичките бомбардирања на 
те риторијата на Кралска Југославија. Спо-
ред тоа, придонесот на македонскиот на-
род во победата над фашизмот не може да 
се согледу ва само од нападот на Вардар-
скиот дел на Ма кедонија на 6 април, од-
носно од навлегува њето на бугарската вој-
ска на 18.4.1941 г. Комплетното согле ду-
вање бара целос на анализа на жртвите и 
на мате ријалните за губи во сите делови на 
Македонија, почну вајќи од 1940 г. до ко-
нечната победа над фашизмот во 1945 г. 
Придонесот на македонскиот народ во 
бор бата против фашистичките сили и нив-
ни те сојузници почнал со појавата на на-
цио налноослободителното движење, кое 
уште од почетокот на војната се вклучило 
во антифа шистичката коалиција. Поради 
тоа, македон ското националноослободи-
телно движење би ло прифатено како рам-
ноправно во рамките на антихитлеровската 
коалиција, а македон скиот народ прв пат 
во својата повеќеве ковна борба за сло-
бода, се здобил со сојузници и меѓу нив 
бил признат за рамноправен. Ма кедон ски-
от народ и раководството на НОД ги раз-
откриле и ги отфрлиле сите обиди за фор-
мирање профашистичка политичка твор-
ба и квислингшка влада во Македонија, 
што сигурно би предизвикала граѓанска 
војна од пошироки размери со трагични 
последици. Македонскиот народ, иако по-
делен и раководен од три центри, успеал 
да крене вооружено востание и да ја раз-
вие војната на целата етничка територија 
на Македонија. Поради тоа, во задушу ва-
њето на борбата на македонскиот народ 
зем јите на Оската мора ле да ангажираат 
бр ојни сили. На почетокот на војната, од-
носно од април 1941 г. до среди ната на 
1943 г., во Вардарскиот дел на Македонија 
биле ангажирани Петтата бугар ска армија 
во состав од две дивизии и бројна жан-
дармериска сила, една италијанска дивиз и-

ја, еден германски полк и бројни балистич-
ки, квислингшки и колаборационистички 
си ли. Во Егејскиот дел на Македонија биле 
ан гажирани еден бугарски корпус, една 
герман ска и една италијанска дивизија. Си-
те овие сили не успеале да го задушат вос-
танието на македонскиот народ, кое доби-
вало сè пого лем замав и се ширело во сите 
краеви. Во средината на 1943 г. во герман-
ските планови територијата на Македонија 
била прогласена за простор од стратегиско 
зна чење, поради претпоставките дека за-
падните сојузници ќе се истоварат на Бал-
канскиот Полуостров. Од тие причини, по 
наредба на Хитлер биле зголемени и вое-
ните ефективи. Во Вардарскиот дел на Ма-
кедонија, Бугарија испратила уште 1 диви-
зија (17.) и 2 пол ка од 29. дивизија, 2 ба та-
лјона за обезбеду вање на железничко-пат-
ните правци и бројна жандармерија. Вкуп-
но, во Вардарскиот дел на Македонија, во 
1944 г. имало околу че тири бугарски ди ви-
зии. По капитулацијата на Италија при стиг-
нале две германски дивизии и се зголе ми-
ле балистичките сили на околу 15.000 луѓе. 
Во Егејскиот дел на Македонија бугарската 
влада ангажирала четири диви зии, а Гер-
манците испратиле уште 2 диви зии. Вкуп-
но, на етничката територија на Ма кедонија 
во втората половина на 1943 г. и во текот 
на 1944 г., биле ангажирани 8 бугарски, 4 
гер мански и 1 балистич ка дивизија и по ве-
ќе самостојни и специјални бугарски, гер-
мански, квислингшки и колабо ра ционис-
тички сили. Нивното ангажирање против 
македонската војска претставувало силен 
придонес во победата над фашизмот, осо-
бено од аспект што тие сили можеле да би-
дат ангажирани на некој друг фронт. По-
крај овие сили, во јужниот дел на Грција 
била испратена германската група армии Е 
во сос тав од околу 400.000 луѓе. Без оглед 
на број ните сили и на нивните обиди да ја 
задушат борбата на македонскиот народ, 
токму во тој период македонската војска 
ги презела нај значајните операции: офан-
зивата на Караџо ва, Февруарскиот поход, 
Пролетната офан зива и завршните опе ра-
ции за ослободување на Македонија. Осо-
бено успешни биле завр шните операции. 
Во средината на 1944 г. македонската вој-
ска успеала за неколку седмици да го од-
ложи повлекувањето на ГАЕ кон Белград и 
да ја принуди германската ко манда повле-
кувањето да го изврши преку Ко сово и ал-
банските планини, при што дел од тешкото 
оружје Германците морале сами да го 
уништат. Придонесот на македонската вој-
ска во овој период суштински влијаел на 
на тамошните борби на ГАЕ, особено на неј-
зи ното ангажирање на југословенскиот 
фронт. Во текот на четиригодишното воју-
ва ње против фашистичките окупатори, ис-
то времено поднесувајќи ги сите послед и-
ци на геноцидната политика, македон-
скиот народ го втемелил својот придонес 
во конечната победа над фашизмот, бо реј-
ќи се на различни начини, при што пре тр-
пел огромни мате ри јални загуби и  човеч-
ки жртви. Со пот пишувањето на Спогод ба-
та Кладиус- По пов бугарската Влада се об-
вр зала да обезбе ди ра ботна сила за руд-
ниците во Македонија, кои биле под упра-

ва на Германците. За тие пот реби било ан-
гажирано месното населе ние. Само во 1942 
г. во 700 македонски претпријатија, кои 
работеле за германски пот ре би, на при-
силна работа биле ангажирани 14.000 луѓе. 
Освен во месните претпријатија се вр шела 
интернација на македонското на селе ние 
во Германија, Италија и во Бугарија, и тоа 
по групи (работни дружини). Во Герма нија 
и Италија биле упатени 19.000 лу ѓе, а во 
Бугарија 25.000, па со наведениве 14.000 
ангажирани во македонските претпри ја-
тија, вкупно 58.000 лица од Македонија би-
ле во интернација. Многумина никогаш не 
се вра тиле.

Покрај интернацијата, бугарската оку-
паторска власт вршела масовни иселувања 
на населението. Почнала со иселувањето 
на Србите колонизирани во 1918 г., а до де-
кември 1941 г. иселиле 26.451 Србин, со 
цел да се создаде чиста "бугарска етничка 
те риторија". Потоа ги иселувала семеј ства-
та на македонските комунисти и семеј-
ствата на оние регрути кои не се јавиле на 
повик да служат во бугарската окупаторска 
армија. По различни основи само до март 
1942 г. од Македонија иселила 56.000 лица. 
Само низ скопскиот зат вор "Идризово" во 
текот на окупацијата ми нале 8.000 затво-
реници, од кои 500 же ни. Поради непо-
корноста македон ско то население било 
упатувано во разни фа шистички концен-
трациони логори. На поче токот на 1941г. 
ги упатувале во концентраци ониот логор 
"Гонда вода" во Бугарија. Таму биле депор-
тирани околу 1.130 Македонци. Во логорот 
"Св. Никола" ги депортирале же ните. Од 
1.450 жени депортирани од Југо славија 
најголем број биле Македонки. Безвластие 
и самоволие над македон скиот народ, во 
согласност со фа шистичката регулатива, 
спроведувале и највисоките прав ни инс-
титу ции - Касацио ниот суд во Софија и Вое-
ниот суд во Скопје. Во Македонија бил 
формиран и Прек воен суд, кој бил подви-
жен. Вкупниот број загинати од Македонија 
во текот на Втората светска војна изнесува 
околу 31.000 лица, вклучу вајќи ги тука и 
повеќе од 7.000 маке донски Евреи, кои во 
1943 г. биле депор тирани во концентрацио-
ниот логор во Треб линка, Полска. Овие по-
датоци не се целос ни со оглед на тоа дека 
не располагаме со бро јот на за гинатите 
Македонци во Егејски от и во Пи ринскиот 
дел на Маке донија.

(крај)

Во првите две продолженија од фељ-
тонот "Од античка до современа маке-
донска историја", користени се мате ри-
јали и извадоци од двете книги на проф. 
д-р Наде Проева "Студии за античките 
Македонци", Скопје 1997 и "Историја на 
Аргеадите", Скопје 2004. 

Во следниот број ексклузивен фељтон 
за манастирите во Македонија 


