ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Седница на Собранието на ОРОРМ

Број 5
Година III
јуни 2011
ISSN: 1857 7091

во едукацијата и во обучувањето
на членството, може да се оцени

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ФИНАНСИСКА ГОДИНА

Дел од учесниците на IV-та седница на Собранието на ОРОРМ
На 19 април 2011 година, во
Скопје, се одржа Четвртата седница на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија (ОРОРМ). Во работата на овој
највисок орган на Организацијата,
учествуваа 24 делегати, претседатели на неколку општински организациони единици и претседателот на Надзорниот одбор,
полковник Зоран Темелковски.
Седницата ја отвори претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој ги поздрави присутните претставници во Собранието на ОРОРМ и гостите, а потоа го
предложи Дневниот ред за работа
на четвртата седница.
На седницата беа усвоени
повеќе значајни документи, меѓу
кои: Извештај за активностите на
ОРОРМ во периодот од јануари до
април 2011 година; Усвојување на
финансов извештај за 2010 година;

Одлука за усвојување на Завршна
сметка за 2010 година; Усвојување
на финансов план за 2011 година;
Одлука за укинување на Општинската организациона единица на
ОРОРМ Струга и Одлука за измени и дополнувања на Статутот
на ОРОРМ.
Во врска со Извештајот за
активностите на ОРОРМ во периодот од јануари до април 2011
година, воведно излагање имаше
претседателот, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој истакна, дека во
Извештајот сеопфатно и конкретно се внесени поголемиот број на
активности реализирани во периодот од јануари до април, при што
потенцира дека голем придонес во
нивната успешна реализација има
координираната и успешна соработка со МО и ГШ на АРМ и единиците на локалната самоуправа.
Според остварените активности

дека станува збор за респективни резултати, со што, ОРОРМ во
континуитет се потврдува како
активен субјект на одбранбениот
систем. Во рамките на програмските активности во едукацијата,
обучувањето и негувањето на слободарските традиции, преку разни
форми на обука (кондициони маршеви, традиционални маршеви,
ориентација во просторот и трибини на актуелни теми), организирани се еднодневни активности
во: Куманово, Виница, Крива Паланка, Свети Николе, Македонски
Брод, Пробиштип, Прилеп, Демир
Хисар, Тетово, Струмица, Охрид,
Центар, Карпош, Гази Баба, Кисела Вода, Чаир, Битола, Делчево,
Кратово, Радовиш, Штип, Пехчево и Берово. Од активностите
на меѓународен план остварени
се работни состаноци со воените
аташеа акредитирани во Република Македонија. Во текот на изминатите месеци се остварени разговори со: полковникот Тод Браун,
воено аташе на САД; полковникот
Иво Кутев, воено аташе на Република Бугарија; потполковникот
Матиас Кремин, воено аташе на
Сојузна Република Германија;
потполковникот Роман Пољановски, заменик на военото аташе на
Руската Федерација; господинот
Херман Баскер, советник на амбасадорот на Кралството Норвешка
и потполковник Филип Осмент,
воено аташе на Британската амбасада.
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
Проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Димитријевски, проф. д-р М. Котовчевски, потполковник м-р
З. Кузманов, м-р Г. Георгиев, м-р Д. Маџоски, м-р В. Блажевски, м-р З. Стојкоски, м-р Л. Ѓурковска,
Р. Панов, С. Николова, Т. Мицевски, Т. Санковски, А. Алили, Ц. Кузевски, З. Кировски, Ж. Трајановски,
М. Јакимовски, З. Толески, м-р Р. Петков, П. Фончев

ОФИЦЕР - 2
Во продолжението тој истакна дека органите и телата на Собранието на ОРОРМ (Извршниот
одбор како извршно оперативен
орган, неговите комисии и Надзорниот одбор), уште од самиот почеток на 2011 година имаа мошне
сериозен приод во извршувањето
на зацртаните програмски активности во сите области на организирање и делување на Организацијата.
По Финансовиот извештај за
2010 година и Финансовиот план
за 2011 година, образложение поднесе претседателот на Надзорниот
одбор, полковник Зоран Темелковски, истакнувајќи дека 2010 годи-
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на успешно е завршена, а додека
Финансовиот план за 2011 година
е реален и остварлив.
Образложение по усвоените
Одлуки поднесе претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски.
На седницата со дискусии по
повеќе актуелни прашања учествуваа: Пецо Фончев од Стру-

мица, Ѓорѓија Здравевски од Охрид, Тони Цветковски од Велес,
м-р Ристо Петков од Пробиштип,
м-р Зоран Стојкоски од Прилеп и
Илија Стефановски од Гостивар.
Т.М.

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

МЛАДИТЕ ТВОРАТ НОВИ ПЕСНИ ЗА КАРПОШ

Извршниот одбор на ОРОРМ од Куманово, во соработка со СЗБ од
Куманово, ја организира традиционалната Карпошова вечер, во знак на
почит кон легендарниот командант на Кумановскиот партизански батаљон „Орце Николов“, народниот херој Христијан Тодоровски - Карпош.
Карпошовата вечер се одржа
на 6-ти февруари со учество на
200 гости, во Центарот за култура „Трајко Прокопиев“, со што се
одбележа 67 годишнината од неговата херојска смрт во село Биљача
на 7-ми февруари 1944 година.
На Карпошовата вечер, во
преполната сала во Центарот за
култура, присуствуваа голем број
резервни офицери и подофицери, преживеани борци, соборци
на Карпош, блиски роднини на
Карпош, активисти на Сојузот на
борците, претставници на АРМ
и граѓани на Куманово, меѓу кои
и: делегација на ОРОРМ предводена од претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, амбасадорот на
Босна и Херцеговина во РМ, Милан Балабан, Градоначалникот на
општина Старо Нагоричане, Миодраг Јовановиќ, претставници на
Собранието на РМ, претседателот
на Советот на Општина Куманово,
Виктор Цветковски, советници од
Општината Куманово и претставници на медиумите.
На почетокот со едноминутно молчење му се оддаде почит
на Х.Т. Карпош и на сите борци

за
слободата
на Македонија,
како и на починатиот претседател на ООЕ на
ОРОРМ-Куманово, Радомир
Каревски-Роко.
Гостите ги поздрави претседателот на ООЕ на ОРОРМ Куманово,
Тони Станковски. За ликот и за
делото на Христијан Тодоровски
- Карпош, говореше проф. д-р Добре Давидовски. „Карпош, уште
во својата рана младост се вклучува во напредната младина (СКОЈ)
и согледувајќи ги неправдите, одлучува да се бори. На 12 октомври 1941 година поаѓа во борба
од зборното место Студена Вода,
каде што е формиран Кумановскиот козјачки одред. По разбивањето на Одредот, се приклучува на
Кукавичкиот партизански одред и
на Вториот јужноморавски одред,
кои дејствуваат на територијата на
Србија. На 2 август 1943 година,
на Коќура Планина е формиран
Кумановскиот партизански одред,
а за негов командант е избран искусниот Карпош. Во истата годи-

на, кога на 1 декември во с. Пелинце е формиран Кумановскиот
батаљон „Јордан Николовски Орце“, Карпош е поставен за негов
командант, пред кого се поставуваат нови посложени задачи и предизвици. Она што посебно плени
и воодушевува, се неговите големи
командни способности покажани
во битките кај с. Дренак и с. Пелинце, во кои, тој, го манифестирал својот талент на војсководец.
Горди сме и среќни што беше наш
сограѓанин, но тажни сме што не
ја дочека слободата и создавањето
на Македонската држава, за што го
полoжи својот млад живот“ истакна проф. д-р Добре Давидовски.
Чествувањето за херојот беше
проследено со богата културно уметничка програма во која учествуваа: хорот на пензионери на
Куманово, кој ја испеа химната
на РМ и песни за Карпош; ученици од ОУ Х.Т Карпош, со лични
творби; а со свои лични творби за
Карпош се претставија и г-ѓа Миленка Милованович-Зафировска и
г-дин Наум Николовски. На крајот
на манифестацијата на присутните
им се обрати амбасадорот на БиХ
во РМ, Милан Балабан.
Претседател на ООЕ на
ОРОРМ Куманово
Тони Станковски

Седумдесет години од почетокот на Народноослободителната и антифашистичка војна
на Македонија (1941-2011)

TЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА
ВОЈСКА ОД НОАВМ

(Продолжение од претходниот број) ПОМ кои дејствуваа на овој терен,
имаше извонредно жестоки борби
Во наредниот период, Првата со балистичките вооружени форМНОУБ дејствува во 4. ОЗ во со- мации во пределот на с. Зајас-кистав на 48. МНОД. Потоа следува- чевско на 15, 16 октомври 1944
ат операциите за разоружувањето година. По ова следуваат операцина бугарската окупаторска војска ите во реонот на Гостивар и Госпо капитулацијата на фашистич- тиварско каде што на 17 ноември
ка Бугарија и операциите против 1944 година беа поразени силите
германските единици кои се по- на балистичките водачи Џемаил
влекуваа сé поинтензивно преку Хасани и Мефаил Шеху, со што се
територијата на Македонија на се- трасира патот за конечното ословер и нивните квислиншки албан- бодување на Гостивар и Тетово.
ски соработници. Овие операции Кон крајот на ноември и декември
спаѓаа во операциите за конечното 1944 година, 1. МНОУБ води акослободување на Македонија. Во тивни борби за чистење на теренот
наредниот период бригадата учес- на Гостиварско од остатоците на
твува во операциите и борбите за балистичките и други вооружени
ослободување на Прилеп, по капи- формации.
Со новата воена реорганитулацијата на Бугарија, и борбите
зација
од 6 декември 1944 годиза ослободувањето на Кичево на 8
октомври 1944 година. Бројот на на на единиците на НОВ и ПОМ
борците во бригадата нараснува извршена од страна на ГШ на
на 794. Потоа бригадата делува во НОВ и ПОМ, 1. МНОУБ формареонот на комуникацијата Ресен- циски влезе во новиот состав на
Охрид и Охрид-Струга. Таа на 15 48. МНОД, а таа пак влезе во сооктомври влегува во слободниот став на новореорганизираниот XV
Охрид кој германските единици по МНОУК на НОВЈ. Во рамките на
борбата го напуштија и се повле- корпусот, 1. МНОУБ беше предвикоа во правец кон Струга-Ќафасан дена за учество во операциите за
кон Албанија. Но набргу повторно конечно ослободување на Југосламораше да го напушти градот по- вија на Сремскиот фронт во текот
ради силниот притисок од нови на првата половина на 1945 година.
германски единици кои надираа од Со новата реорганизација бригадаГрција кон Албанија. Следуваат 13 та бројно беше зајакната на околу
дневни борби околу градот Стру- 2000 борци, а беа извршени и изга во текот на втората половина весни промени во штабот на брина октомври 1944 година и на- гадата. За што поуспешно фронпади врз германските единици на товско војување на бригадата во
комуникацијата Ресен-Охрид. На рамките на XV МНОУК на НОВЈ,
7 ноември 1944 година, бригадата беа изврешени детални подготовучествува во операциите за конеч- ки на борците. Потоа следува марно ослободување на Охрид, кој по шот на бригадата во правец Тетожестоките улични борби конечно е во-Скопје-Врање и патувањето со
ослободен на 7 ноември 1944 го- воз од Врање до Белград и Стара
дина. Во наредниот период брига- Пазова. Таму бригадата е преводата учествува во борби во реонот оружена со ново советско оружје
на Кичевско за конечно ослободу- и реорганизирана за прилагодување на овој сеуште неослободен вање на новите услови на војување
дел од Македонија. Таа заедно на Сремскиот фронт. Следуваат
со останатите единици на НОВ и борбите на 1. МНОУБ од про-

бивањето на Сремскиот фронт на
12 април 1945 година, па сé до конечната победа над фашизмот на
тлото на тогашна Југославија, на
15 мај 1945 година. Но борбените
акции на бригадата продолжуваат
и понатаму за чистење на теренот во Хрватска и Босна и Херцеговина од остатоците на соработниците на окупаторите. На 12
јуни 1945 година, 1. МНОУБ тргна
на пат за враќање во татковината.
Веќе на 20 до 26 јуни 1945 година, 1. МНОУБ пристига во реонот
на Скопје. Следуваа активности за
преминување на мирновременски
распоред на единиците во ЈА.
Според досега познати показатели и податоци, од редовите на
оваа прославена македонска ударна бригада во текот на Втората
светска војна 1941-1945 година,
загинаа 378 борци. Од овој број
127 борци загинаа во борбите
на територијата на Македонија во
периодот 1941-1944, а 251 борци
загинаа во борбите на Сремскиот
фронт во текот на 1945 година.
Таа беше одликувана со Орден за заслуги за народ и Орден
на братството и единството, а со
наредба стр. пов. бр. 2075-1 на
Сојузниот секретаријат за народна
одбрана на СФРЈ од 21 декември
1981 година, 1. МНОУБ е преименувана во Пролетерска оклопна
единица.

Прва Егејска МНОБ
Таа е формирана на 18 ноември 1944 година во с. Драгош-битолско. По формирањето штабот
на бригадата се префрли во слободна Битола. Штабот на бригадата
го сочинува Командант Илија Стефов Димовски-Гоце, командант
Заменк-командант Наум Ламбров
Пејов, заменик-командант; Политички комесари Михаил Пангов
Керамитчиев, политички комесар

ОФИЦЕР - 4
Динко Делевски, политички комесар; Заменици политички комесари Вангел Ајановски-Оче,
заменик на политичкиот комесар
Васил Макриевски, заменик на
политичкиот комесар Началник на
штабот Стив Георгиев-Димов, началник на штабот.
Во времето на формирањето бригадата броеше околу 400 вооружени борци, а уште околу 600
други борци чекаа на вооружување. Во наредниот период бројот
на борците на бригадата достигна
околу 2000 борци и старешини.
При формирањето во нејзиниот
состав влегоа 1. костурски, 2. лерински, 3. воденски и 4. баталјон
на тешко оружје. 5. баталјон на
бригадата е приклучен подоцна и
беше составен од Македонци од
Бугарија, а со приливот на нови
борци набрзо беше оформен и 6.
баталјон.
Формирањето на бригадата настана по дислокацијата и
повлекувањето на македонските
баталјони од составот на ЕЛАС
и опасноста од нивно расформирање доколку останат на територијата на која дејствуваа во
Егејскиот дел на Македонија. Така
кон крајот на месец октомври 1944
година Леринско-костурскиот баталјон се повлече во Преспа, а
потоа во Битола, додека пак Воденскиот баталјон се повлече во
Мрежичко и потоа во Ваташа. Од
Леринско-костурскиот и Воденскиот баталјон и 200 борци од бригадата “Гоце Делчев”-составена од
Македонци од Бугарија, беше формирањето на 1. македонска егејска
бригада. Подоцна во составот на
оваа бригада ќе биде приклучен и
баталјонот формиран од Македонци од Бугарија.
Борбениот пат на бригадата започнува веднаш по нејзиното
формирање, кога започна интензивната воена и политичка обука
на борците. Заради интензивните борби на единиците на НОВ и
ПОМ со балистичките остатоци,
на 3 јануари 1945 година бригадата
беше прекомандувана во Гостивар
и Тетово. Таму, таа имаше задача
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да учествува во воените операции
на единиците на НОВ и ПОМ во
ликвидирањето на реакционерните елементи, балисти, волунтари
и други остатоци на вооружени
лица во овој дел на Македонија.
Во почетокот на март 1945 година,
бригадата е преместена во Скопје.
Дел од нејзиниот состав од тука е
прекомандуван на теренот во Гевгелија и Битола заради заштита на
југословенско-грчката, односно,
македонско-грчката граница. Таа
таму останува сé до 2 април 1945
година. На овој датум 1. МНОУБ
од Егејска Македонија, е расформирана со наредба на ГШ на ЈА за
Македонија стр. пов. бр. 336. По
ова борци од бригадата се распоредени во составот на останатите
македонски единици. Така согласно споменатата наредба, единиците на 1. МНОУБ од Егејска
Македонија, кои се затекнаа во
Гевгелија беа ставени под командата на 50. МНОД, а останатите
единици во Скопје беа распоредени во составот на 41. МНОД.

Втора МНОУБ
Со наредбата на ГШ на НОВ
и ПОМ од 19 декември 1943 година, на 20 декември 1943 година, во с. Фуштани-Егејскиот дел
на Македонија е формирана 2.
МНОУБ. Тогаш е извршено предавањето на знамето и полагањето
на заклетвата. По формирањето на
бригадата таа започна да го издава својот орган весникот “Народна борба”.
Командниот состав
на бригадата го сочинува: Команданти Димче Туриманџовски-Горски, командант од 19 декември
1943 до крајот на мај 1944 , Методија Поповски-Мајка, командант
од јуни 1944потпоручник Наум Т.
Василевски-Овчар, одреден за командант со наредбата на ГШ на
НОВ и ПОМ од 6 август (стапил
на должноста на 25 август) до 25
септември 1944, Живојин Росиќ,
командант до 17 октомври 1944,
Ванде Лазаревски, командант од
17 октомври до 17
декември
1944Пецо Гудов, командант од 17

декември 1944, мајор Раде Поповиќ Душко, командант од 1 март
1945, Заменик-команданти, Димо
Поцев-Ико, заменик-командант од
25 август
1944, Боро Златевски, заменик-командант од септември
1944, Лазо Калајџи(ски)евДобри, заменик-командант од 19
деке мври до август 1944, Ристо Бужаровски, заменик-командант од 1 март 1945, Политички
комесари: наредник Трифон Трифонов-Балкански, политички комесар од 19 декември 1943, Наум
Наумовски-Борче, политички комесар од март до 25 август 1944,
Стојан Бочваровски-Бочвар, политички комесар од 25 август 1944,
Ристо Стојановски-Железни, политички комесар од септември 1944
и повторно од 1 март 1945 Илија
Андреевски-Кагин,
политички
комесар од 17 октомври 1944 Заменици на политичкиот комесар
Мито Хаџивасилев Јасмин, заменик на политичкиот комесар од 19
декември 1943 до мај 1944 Коце
Јовановски Солунски, заменик на
политичкиот комесар од мај до
25 август1944 Илија АндреевескиКагин, заменик на политичкиот
комесар од 25 август 1944 Атанас
Кардуловски-Саќа, заменик на политичкиот комесар од 17 октомври
1944 Мито Хаџи Василев-Јасмин,
заменик на политичкиот комесар
од 19 декември 1944 Петар Пепељуговски-Црвениот,
заменик
на политичкиот комесар од 1
март 1944; Началници на штабот:
Димче
Туриманџовски-Горски,
началник на штабот од јуни 1944
Панче(о) Топличанец(ски), начелник на штабот од 17 октомври
1944 Милан Крстевски, начелник
на штабот до март 1945 Димче
Марљановски Осоговски, началник на штабот од 1 март 1945.
Тогаш во составот на бригадата влегоа баталјонот “Страшо
Пинџур“ како 1. баталјон на бригадата, а 2. баталјон на бригадата
беше баталјонот на 2. ОЗ и 3. баталјон беше составен од бугарските
заробени војници припадници на
партизанскиот одред “Христо Ботев” , кој на 23 декември 1943 из-

легува од составот на 2. МНОУБ, а
на негово место формациски беше
припоен баталјонот “Мирче Ацев.
На 5 јули 1944 година од приливот на нови борци е формиран 4.
баталјон на бригадата. Подоцна
беше формиран и 5. баталјон. Така
бригадата сега имаше пет баталјони: три тиквешки, еден битолски и
еден прилепски баталјон. Таа, во
јануари 1944 година броеше околу
445 борци и старешини, од кои во
расход 53 и на лице место 391 борци. Вооружувањето се состоеше
од 269 пушки, 25 пушкомитралези, 33 шмајзери и 246 бомби. Од
25 август 1944 година, 2. МНОУБ
формациски влезе во состав на 41.
МНОД.
Борбените операции на оваа
прославена македонска бригада,
се одвиваа на целиот терен на Македонија. Нејзиниот борбен пат
се протегаше од Егејскиот дел на
Македонија па се до борбите за
конечната победа над фашизмот
на Сремскиот фронт во Србија,
Хрватска и Словенија. Во текот
на првата половина на 1944 година, 2. МНОУБ, води борби против
бугарскиот окупатор кај кавадаречко, мегленско, во прочуениот
Февруарски поход, 2. МНОУБ,
изведува диверзантски акции на
пругата Гевгелија-Демир Капија,
а потоа преминува на теренот на
прилепско и мариовско. Во рамките на овие операции 2. МНОУБ
имаше жестоки судири со бугарскиот окупатор кај с. Витолишта.
с. Полчишта, с. Конопиште на
7 јуни 1944, с. Стрмашево на 12
јуни каде го разби бугарскиот
одред “Бенковски”, кај с. Крњево на 19 јуни. Бригадата развивајки ја својата борбена активнот
го рудникот за лискун во реонот
на с. Дреново-прилепско. Од август 1944 година, 2. МНОУБ формациски делува во рамките на 41.
МНОД. Во овој период 2. МНОУБ
има околу 1200 борци и старешини. Во текот на септември 1944
година, Втора МНОУБ делува по
комуникацијата Гевгелија-Велес,
а потоа учествува во борбите за
ослободување на Прилеп и Киче-

во. Со воената реорганизација од
декември 1944 година, 2. МНОУБ формациски влезе во составот
на 48. МНОД која пак делуваше
во рамките на реорганизираниот
ЏВ МНОУК. Во составот корпусот, 2. МНОУБ активно делува на
Сремскиот фронт почнувајќи од
12 април 1945 година кога фронтот е поробиен па се до крајот на
војната. Од оваа бригада на Сремскиот фронт загинаа 245 борци и
старешни.

Трета МНОУБ
Согласно наредбата на ГШ на
НОВ и ПОМ од 26 февруари 1944
година, во дворот на училиштето
во с. Жегљане-кумановско е формирана 3. МНОУБ. Во нејзиниот
состав влегова: 1. Баталјон “Стив
Наумов”, 2. баталјон “Христијан
Тодоровски-Карпош” и 3. баталјон
“Јордан Николов”. По формирањето таа го доби и името ударна бригада.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Команданти
Тихомир Милошевски-Тиќо, командант од 26 февруари до 6 август 1944 Јордан Цеков-Дане
(Дане Цековски), командант до 6
август 1944 капетан Коста Јашмак, командант на бригадата од
6 август 1944 Коста Бољановиќ,
командант од март 1945; Замениккоманданти потпоручник Наум Т.
Ве(а)с(и)ли(е)вски-Овчар, заменик-командант до 6 август 1944
Васил Карангелески, замениккомандант од 21 јуни 1944 Јордан Цеков-Дане (Дане Цековски),
заменик-командант од 6 август
1944 Миле Филиповски-Максим,
заменик-командант од март 1945
Политички комесари Димче Беловски, политички комесар до 6
август 1944 Бор(ис)о Чушкар(ов),
политички комесар од 21 јуни
1944 Петар Баламбуров-Минче,
политички комесар до март 1945
Милорад Дрењанин, политички
комесар од март 1945 Заменици
на политичкиот комесар Златко
Биљановски-Михајло, заменик на
политичкиот комесар од 26

февруари 1944 Лилјана Савелиќ
- Манева, заменик на политичкиот
комесар до 6 август 1944, од 6 август 1944 помошник на политичкиот комесар Милорад Дрењанин,
заменик на политичкиот комесар
од март 1945 Началници на штабот Борис Милевски, началник на
штабот од 26 февруари до 6 август
1944 капетан Коста Јашмак, началник на штабот од 21 јуни до 6
август 1944 Трајко Граматиков,
началник на штабот од 6 август
1944 Ст. Марковски, началник на
штабот Благоја Арсовски-Старка,
началник на штабот до март 1945
Трајко Костовски, началник на
штабот од март 1945
Бригадата броела 321 борец
и старешина, наоружани со 223
пушки, со 6248 парчиња муниција за пушки, 13 пушкомитралези со 1342 парчиња муниција, 1
тежок митралез со 2590 парчиња
муниција, 1 тежок без муниција
и 1 лесен минофрлач со 16 гранати, 24 шмајзери со 3614 парчиња
муниција, 27 пиштоли со 310
парчиња муниција, 236 разни видови бомби, 3 двогледи, 6 коњи и
невооружени биле 67 борци. По
извршеното советување на военото и политичкото раководство на
НОВМ, во манастирот Св. Отец
Прохор Пчињски, е одлучено да
се исчисти просторот помеѓу Куманово и Врање од четничките
формации кои дејствуваа на овој
терен. 3. МНОУБ беше една од
ударните единици која мораше
да ја изврши оваа задача. Таа, во
борбите од 29 февруари до 3 март
1944 година успеа потполно да ги
разбие четничките формации кај
селата Сејац и Ново Село, заедно
со останатите единици на НОВ и
ПОМ. Потоа следуваа нападите на
железничката станица во Ристовац
на 27 март, Злетовските рудници
на 3 април, при што беа уништени рудничките постројки во
Добрево и Пробиштип и борбата
против бугарскиот окупатор кај с.
Русце на 10 април 1944 година. Во
периодот од 12 до 25 април 1944
година, 3. НОУБ дејствуваше во
пределот на Козјачијата во триа-
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голникот Куманово-Врање-Крива
Паланка. Во познатата Пролетна
непријателска офанзива која траеше во периодот од 25 април до
20 јуни 1944 година, 3. МНОУБ
заедно со останатите единици на
НОВ и ПОМ изврши бројни акции
судирајќи се со бугарскиот окупатор на повеќе места на теренот
во северниот дел на Македонија,
јужна Србија и Егејскиот дел на
Македонија. Офанзивата на бугарскиот окупатор беше претворена
во против офанзива на единиците
на НОВ и ПОМ, при што 3. МНОУБ ги изведе акциите на нападот
на Кратово на 25 април каде беа
заробени околу 120 бугарски војници, борбите на Црноок на 5 мај,
кај Станкин Крст на 12 мај, кај
Знеполе на 13 мај, на Лисец на 20
мај, кај с. Костурино на 1 јуни, кај
с. Кукушли на 5 јуни, на Чупино
Брдо на 15 јуни и Петрова Гора
на 19 јуни 1944 година. Во овие
двомесечни борби, 3. МНОУБ изведе маршеви и борби достојни
за почит кога се има предвид целокупната ситуација на теренот.
Изведувајќи марш долг речиси
900 км, 3. МНОУБ одново се врати на кумановскиот терен при што
повторно се судри со бугарскиот
окупатор. Во рамките на овие операции 3. МНОУБ изведе бројни
борбени и диверзантски акции на
патните правци Куманово-Врање
и Куманово-Крива Паланка. На 24
јули 1944 година беше нападната
бугарската посада во стратешкото
село Страцин при што беа убиени
и ранети 30 бугарски војници; На
24 и 25 јули беа нападнати посадите на бугарската војска во с. Младо Нагоричане и с. Клечовце при
што беа убиени или ранети околу
20, а заробени 5 бугарски војници.
Истата вечер беа срушени и двата моста на реката Петрошница.
Следуваше нападот на железничката станица во с. Табановцекумановско, а на 30 јули 3. МНОУБ успеа на неколку места да ја
прекине железничката пруга Куманово-Прешево. При оваа акција
бригадата оштети и два железнички моста. Калејки се низ постојани
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борбени акции, 3. МНОУБ, стана и
расадник за формирање и на други
македонски единици. Така од делот на борците од 3. и 2. МНОУБ
на 24 јули 1944 година е формирана 4. МНОУБ. Во времето на одржувањето на Првото заседание на
АСНОМ во манастирот Св. Отец
Прохор Пчињски на 2 август 1944
година, 3. МНОУБ го обезбедува
теренот на Козјачијата. На 6 август
1944 година бригадата нарасна и
во својот состав опфаќаше повеќе
единици. Неа тогаш ја сочинуваа
1., 2. и 3. баталјон, Кумановскиот,
Кратовскиот и Кривопаланечкиот
НОПО.
Веќе, на 11 август 1944 година бригадата брои 358 борци и старешини. И во наредниот период
бригадата непрекинато напаѓа и
врши борбени акции како што се:
повторниот напад на железничката
станица во Ристовац на 12 август,
рудникот Лојане на 23/24 август,
а на 29/30 август беше изведен нападот на затворот во с. Идризовоскопско при што беа ослободени
над 200 политички затвореници
кои потоа доброволно се приклучија кон единиците на НОВ и
ПОМ. Потоа следуваат акциите
на бригадата велешкиот терен и
диверзии на пругата Велес-Скопје
против германските единици кои
во тој период започнаа да се повлекуваат од Грција кон север. По
формирањето на 42. МНОД на 7
септември 1944 година, 3. МНОУБ
формациски влезе во нејзиниот состав. На 22 септември 1944 година
11. МНОБ без со исклучок на еден
нејзин баталјон влезе во составот
на 3. МНОУБ, а формацискиот
број од оваа бригада подоцна беше
даден на новоформираната 11. кавадаречка МНОБ формирана во
реонот на Кавадарци. По реорганизацијата, Третата МНОУБ водио жестоки акции во во рамките
на операциите за конечното ослободување на Македонија и посебно во борбите за ослободување на
Велес и Скопје. Во овие операции,
3. МНОУБ најпрво водеше жестоки борби со балистичките сили во
пределот на Сува Гора и Карлијак,

а потоа учествуваше во ослободувањето на Велес, на 9 ноември
1944, и во борбите за ослободување на Скопје на 12 и 13 ноември
1944 година. Но со ослободувањето на престолнината на Федерална Македонија, оваа прославена
македонска бригада не застана со
операциите, туку напротив истата
продолжи низ жестоки борби во
правец на Тетово да ги гони балистичките сили преку реката Треска, хидроцентралата Матка, сé до
Тетово кое беше ослободено на 19
ноември 1944 година.
По завршувањето на операциите за конечно окслободување
на Македонија, во декември 1944
година настана воена реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ,
со која беше предвидено 3. МНОУБ да учествува во операциите за
конечна победа над фашизмот во
рамките на Сремскиот фронт. За
таа цел таа формациски беше вклучена во 42. МНОД која пак влегуваше во составот на ЏВ МНОУК.
Непосредно пред заминувањето
на Сремскиот фронт 3. МНОУБ во
својот состав имаше: 1768 борци
и старешини. Борците од составот
на оваа прекалена МНОУБ, покажаа невидена храброст и пожртвуваност во борбите за конечната
победа над фашизмот на Сремскиот фронт. Во рамките на овие
борби од 12 април па се до мај
1945 година и потоа во операциите за чистење на теренот во Босна
и Херцеговина, од составот на 3.
МНОУБ загинаа околу 287 борци
и старешини. Бригадата е одликувана со Орден братство и единство
и Орден народно ослободување.
На 29 јули 1945 година, оваа прославена бригада беше одликувана
со Орденот братство и единство и
Орден “Народно ослободување”.
проф.д-р Марјан Димитријевски
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
м-р Лидија Ѓурковска
(Продолжува во следниот број)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

АКАДЕМИЈА ПО ПОВОД 10-ГОДИШНИНАТА ОД
ЗАГИНУВАЊЕТО НА КАПЕТАН КИРЧО ДИМИТРИОВ
ВО ВОЕНИОТ КОНФЛИКТ ВО 2001 ГОДИНА

Пред 10 години, во 2001 година, во Република Македонија
се случи бесмислена војна, која
одзеде многу македонски животи
и беа разрушени многу домови,
значајни објекти од историско и
културно значење за Македонија и
македонскиот народ.
Македонските бранители од
безбедносните сили на Република
Македонија несебично и нежалејќи го својот живот, бескомпромисно застанаа на браникот на
Татковината, недозвојувајќи и овој
дел од македонската земја да биде
распарчен и поделен.
Првите жртви на оваа бесмислена војна во 2001 година
беа, капетан Кирчо Димитриов од
Виница и неговиот колега Дејан
Јакимовски од Куманово.
Двајцата бранејќи ја Татковината, на 4 март 2001 година, кај местото Рамно близу Танушевци,ги
загубија животите од мина, поставена на локалниот пат од страна на
албанските терористи.
По повод 10–годишнината
од воениот судир и првите жртви,
ООЕ на ОРОРМ Виница организира одбележување на овој настан.
Сеќавањето на жртвите започна пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов со панихида
од страна на црковните лица при
првославната црква Св. “Архангел
Михаил” од Виница, како и полагање цвеќе пред спомен бистата од
страна на присутните делегации и
блиски членови на семејството на
загинатиот капетан.
Вториот дел од чествувањето се одржа во големата сала на
Општина Виница, која беше претесна да ги собере сите присутни
граѓани на општината, како и бројните гости и делегации од другите
делови на Македонија.
На чествувањето по повод
10-годишнината од загинувањето

Оддадена почит на првите жртви на бесмислената војна во 2001
година, капетан Кирчо Димитриов од Виница и неговиот колега Дејан
Јакимовски од Куманово.

на капетанот Кирчо Димитриов,
присуствуваше неговото потесно семејство, градоначалникот на
Општина Виница Емил Дончев,
голем број на граѓани, ученици од
Општина Виница, претседателот
на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски, претставници од АРМ од
гарнизонот во Штип, бригадниот генерал м-р Димче Петревски,
деканот на Педагошкиот факултет
од Штип Кирил Цацков, претставници од полициската станица во
Виница, како и претставници од
Собранието на Република Македонија.
На трибината, претседателот
на ООЕ на ОРОРМ Виница, м-р
Гоце Георгиев ги поздрави присутните, пред кои, преку видео бим
беше прикажан дел од животот на
капетан Кирчо Димитриов, како и
борбени дејства на македонските
безбедносни сили за време на воениот конфликт во 2001 година.
За животот и делото на капетанот и други настани говореа: Тодор Димитров од ОО на

СБМ Виница; градоначалникот на
Општина Виница Емил Дончев и
претседателот на ОРОРМ проф.
Д-р Ѓорѓи Малковски.
Во програмата беа рецитирани повеќе песни посветени на капетанот Кирчо Димитриов од ученици од ООУ Гоце Делчев од Виница,
подрачното училиште од с. Истибања , како и хорски композиции
изведени од учениците од ООУ
Славчо Стојменски од Виница.
Преполната сала, со молк и
солзи и посебни чуства ја следеше
програмата.
Со оваа академија по повод
10-годишнината од загинувањето
на капетан Кирчо Димитриов, ООЕ
на ОРОРМ Виница заедно со сите
присутни гости, им одаде почит
на Кирчо и Дејан и на сите наши
бранители кои ги положија своите
животи за Татковината, Република
Македонија во 2001 година.
Претседател на ООЕ
на ОРОРМ-Виница
М-р Гоце Георгиев
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Извршен одбор на ОРОРМ Крива Паланка

ГРАНИЦАТА ЈА ЧУВАМЕ СИТЕ

По повод 11- ти Март, Денот
на Општинската организациона единица на ОРОРМ – Крива
Паланка и 19 - годишнината од
преземањето на државната граница на Република Македонија,
на поранешната караула „Рамна Нива“ се одржа свеченост, на
која беше одбележен овој значаен ден.
На свеченоста присуствуваа околу 60 резервни офицери,
подофицери и гости меѓу кои:
претседателот на ОРОРМ, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски; потпретседателот на ОРОРМ, м-р Ристе
Петков; претседателот на Советот
на општината Крива Паланка, д-р
Милка Митовска; претставници
од полициската станица за обезбедување на државната граница
Деве Баир; полициската станица
за пасошка контрола Деве Баир;
Царинска испостава Деве Баир;
претседателите на ООЕ од општините: Кратово, Пробиштип, Свети
Николе, Виница и Велес.

За значењето на овој ден, пригоден реферат поднесе Миле Јакимовски, претседател на Општинската организациона единица на
ОРОРМ - Крива Паланка, кој меѓу
другото истакна: “Утрото на 11
март 1992 година, “територијалците“ поделени во три единици, тргнаа кон караулата „Рамна Нива“,
„Деве Баир“ и „Коприва“, со цел
да испишат нови славни страници
од нашата понова историја. Тогаш
за првпат на ова место се развиори

македонското знаме како атрибут
на државноста“. Потоа, поздравно
обраќање имаше и претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, кој го нагласи значењето
на овој настан, потсетувајќи дека
тој претставува државотворен чин
од посебно значење кој треба да се
одбележува во континуитет и во
наредниот период.
Претседател на ООЕ на
ОРОРМ К.Паланка
Миле Јакимовски

Претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски со дел од учесниците
на денот на одбележувањето на превземањето на првата караула

КОНФЛИКТИТЕ, ТЕРОРИЗМОТ И ПЕНЕТРАЦИЈАТА
НА ВАХАБИЗМОТ НА БАЛКАНОТ

(Продолжение од претходниот број) простори, изневерените надежи,
последиците од нерешените полиФактори за долгорочно тички и дипломатски проблеми и
„вмрежување” на глобални- широкиот спектар на неостварени
от тероризам во поствоениот и цели и амбиции првенствено на
„постконфликтниот” Балкан
милитантните структури во постВо постконфликтната, од- конфликтните општества на Балносно после воената фаза во раз- канот;
војот на балканските држави се
-Наглото осиромашување и
јавуваат и нови акцелератори кои долгиот макотрпен и неизвесен
во голема мера ќе ги мултиплици- транзиционен пат кои мора да го
раат безбедносните проблеми од поминат балканските држави, подејствувањето на претходно пре- себно државите кои беа опфатени
зентираните закани и новите без- со воени конфликти;
бедносни ризици. Како најзначај-Бавниот процес на нивното
ни фактори на оваа релација кои ќе интегрирање во евроатлантските
имаат значајно влијание на безбед- структури што ги зголемува нивносната слика од овој аспект во на- ните сомневања за повторна отфрредниот период ќе ги потенцираме леност и изневереност на нивните
следните:
очекувања од страна на „сојузни-Незадоволството од „реа- ците”;
лизацијата” и очекуваните цели
-Неизвесноста околу решеод конфликтите на балканските нијата за идниот статус на Косово

и неговите можни импликации за
безбедноста во регионот и пошироко;
-Претворањето на постконфликтните општества на Балканот
во европски метрополи на трговијата со луѓе, човечки органи,
оружје и дрога;
-Активно вклучување на
постконфликтните општества во
Балканот во мрежата на меѓународниот организиран криминал
како „сиви зони” во срцето на Европа;
-Застојот во развојот на демократијата и секојдневните загроувања на стабилноста од долготрајното присуство на акутните,
но и на потенцијалните безбедносни закани кои во определени региони непрекинато се зголемуваатмултиплицираат;
-Балканот „збогатен” со нови

слаби држави, финансиски немоќни, политички нестабилни, безбедносно ранливи, без политички ресурси или институционална сила
да се борат против тероризмот-домашен и меѓународен, со сигурност постанува „Ахилова петица”
во рамките на европската безбедност. Тоа е новиот рај за „слободно” дејствување на балканските
исламисти, посакувана состојба,
нешто како од Бога дадено;
-Балканскиот
безбедносен
пејсаж во наредниот период ќе
биде „збогатен” и со појавата и
позиционирањето на новите, брзо
растечки групи на исламскиот
радикализам. Вахабизмот-исламистичко-пуритантско суданска
група фаворизирана од Осама Бин
Ладен, претставува група-секта
која мошне брзо се шири на Балканот, првенствено во постконфликтните општества во кои живее
население со муслиманска вероисповест.
Покрај „вахабитската секта
на балканските „ранливи простори”, дејствуваат и други радикални исламистички секти, кои го
пропагираат исламистичкиот фундаментализам. Како најзначајно ќе
го потенцираме и присуството на
верската секта „селефи” кои се залагаат за радикално дејствување,
обука за радикално милитантно
дејствување, како и поддршка на
напорите за ширење на исламистичките радикални цели во светот. Нивното позиционирање и
поддршка од населението на балканските простори е во фаза на
зачеток, но сепак наоѓа свои истомисленици помеѓу поединците и
определени институции, верски и
образовни.
Значајни се и активностите на
верската секта „џема теблик”, чии
„перспективни членови” се пренасочуваат во радикални организации контролирани од „Вахабите”.
Верската секта „тарикати”
претставува помасовна исламска
заедница која е широко распространета во целиот свет која е изложена на притисоци за прифаќање
на исламскиот фундаментализам.
Во агендите на поагресивните и порадикалните верски секти
на Балканот се наоѓаат и зала-

гањата во рестартирање на конфликтите, посебно во постконфлкитните држави и региони, но
без поголем успех во оваа фаза на
постконфликтната стабилизација
на општествата. Но како растечка
безбедносна закана во никој случај и ниту во еден момент не смее
да биде потценента или заборавена од безбедносните служби на
балканските и другите европски
држави. Во нивните редови ќе бидат регрутирани најзакоравените
терористи од Балканските држави кои своите акции првенствено
ќе ги насочат кон Европа, но и во
другите делови на светот.
Непреченото реализирање на
тероризмот преку териториите на
Југоисточна Европа, а во тој контекст и Балканот, како отворена
порта од Блискиот и Средниот Исток кон Европа (Средна и Западна), во голема мера е овозможена
од новосоздадената геополитичка
слика после распадот на СФРЈ.
Со разградувањето на СФРЈ и со
создавањето на „нови држави”
се создаде нов географско-комуникациски амбиент-нова територијална поврзаност на државите
населени со значителен процент
на муслиманско население. Преку
добро организираните правци кои
подолг временски период функционираат на Балканот непречено
може да се одвива префрлување на
лица без патни исправи, терористи-поединци или групи, „трансфер” на помали или поголеми вооружени групи до цели поголеми
вооружени формации;
-Териториите кои за време на
конфликтите беа етнички очистени, постанаа „сиви зони”, односно
безбедносно недопирливи зони во
кои се формираат кампови за обука на терористи и припадници на
други паравоени структури кои
понатаму се насочуваат кон целните држави;
-Големиот степен на поддршка од страна на локалните
политички раководства кои често
пати се наоѓаат во функционална
спрега со претставниците на мрежите на глобалните терористички структури, претставниците на
радикалните милитантни верски
организации и други невладини

организации формирани првенствено како логистика на терористичките организации;
-Постоење на добри врски и
координација со останатите терористички мрежи, посебно со
терористичките мрежи кои се инсталирани или се во фаза на инсталирање во Средна и Западна
Европа.
Во прилог на „слободниот
проток” на тероризмот и другите
недозволени активности (кои се во
природна спрега со ова современо зло), неминовно се надоврзува
и фактот на постоење на „слаби
држави” со разорени безбедносни системи и со низок ниво на
разузнавачко-безбедносна координација на балканските држави,
проблеми во обезбедувањето на
границите (сеуште порозни граници) и несериозен пристап во борбата против тероризмот на сите
нивоа.
Рохан Гунаратна од Центарот
за проучување на политичкиот тероризам и насилство на Универзитетот во Сент Ендрју во Шкотска, истражува дека Ал Каеда
има активни ќелии (оперативни
и логистички), во БиХ, Албанија
и Косово. Нивната задача е да генерираат поддршка за Ал Каеда и
да спроведуваат операции за напади на дипломатските, но и на
воените цели на западните земји
кои во голем број се лоцирани на
Балканот. Целни групи претставуваат претставниците на силите
на ООН во БиХ, силите на НАТО
во Косово, но и дипломатските и
хуманитарни мисии на западните
земји и организации. Активните
ќелии присутни на Балканот се
задолжени и за ширење на пропаганда, да регрутираат и обучуваат
нови приврзаници, да собираат
средства и разузнавачки податоци.
Според голем број разузнавачки
анализи, терористите на Балканот
се подготвени за изведување на
разни видови терористички активности. Преземањето на акции против западните држави на Балканот
во оваа фаза е од секундарно значење, меѓутоа и понатаму претставува сериозна безбедносна закана
за нивните сили и интереси во овој
регион.
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ВАХАБИЗМОТ НА БАЛКАНОТ– ИСЛАМСКА
ЗАКАНА ИЛИ ЗАКАНА НА ИСЛАМОТ
Иако Вахабизмот за многумина аналитичари и научници
претставува нова секта или појава,
сепак неговите прапочетоци можеме да ги бараме во почетокот на
18 век, попрецизно во учењето на
Мухамед ибн Абдул Вахаб (17031792). Терминот Вахабија кој денес се користи во современата терминологија всушност претставува
турцизам чиј корен потекнува од
изворниот арапски термин „Вахабијун“ кој во современиот говор се
користи за следбениците на арапското учење на неговиот творец
и голем реформатор на Исламот,
Вахаб - кој раскина со воведените
новини туѓи на исламот и неговите
корени.
Неговите следбеници за себе
тврдат дека ја продолжуваат традицијата и патот на Салаф ал Салих (побожен предок) од првата
генерација на муслимани заради
што се нарекуваат и селафи или
„рани муслимани“.
После крвавите балкански
конфликти водени кон крајот
на минатиот век, Босна постана
најплодна почва во која се вкорени исламистичкото фундаменталистичко движење кое ќе почне да
се шири во делови на Црна Гора,
Санџак, Косово, делови на Србија,
Албанија и Македонија – најголеми балкански жаришта на исламскиот фундаментализам и радикализам.
Во постконфликтниот балкански амбиент почна да се шири
и вахабизмот (на почетокот срамежливо и со незабележително
членство кое со текот на времето
почна се повеќе да нараснува и
да го збогатува екстремното балканско милје). Ако неговите приврзаници пред десеттина години
не пополнуваа повеќе од еден ред
на верници во џамиите (нивното
место беше во крајните редови),
денес сликата е драстично променета во нивна корист. Состојбата
на овој план рапидно се менува
од ден на ден, нивниот број во определени средини се зголемува со

аритметичка прогресија со што се
создава можност за да постанат
доминантни групи и тивко да ги
„окупираат“ џамиите во повеќе
балкански градови.
Со брзото зголемување на
нивната структура, се повеќе се
зголемуваат и нивните амбиции
и цели, но и нивната агресивност
и агресивна реторика, радикализацијата на нивните цели, со што
се отвора и патот кон насилство и
тероризам на нивните екстремни
и радикални јадра. За илустрација
на нивното насилно делување ќе
потенцираме определен број на
безбедносно интересни настани
кои се случија во изминативе години на просторот од Босна до
Македонија.

Вахабистичкото
во БиХ

движење

Во овој контекст, најотрезнувачки за балканските политичари
и безбедносни експерти беше нападот на полициската станица во
Бугојно (со трагичен епилог). Овој
настан ја придвижи босанската
власт која и покрај информациите за постоењето на силно вахабистичко движење со центар во
селото Горна Маоча, беше мошне
инертна и не преземаше никакви
конкретни мерки за елиминирање
на безбедносните закани со религиозен признак. Веднаш после
извршениот терористички напад
владата на БиХ призна дека на
територијата на нивната држава
дејствуваат 3000 вахабисти.
Исто така, безбедносната
состојба во градот Маглај е драстично нарушена како резултат на
порастот на радикалниот ислам во
градот. Епилогот на нивното се поагресивно настапување претставуваше серија на инциденти и активности во кои главните актери беа
од редовите на агресивното вахабистичко движење во овој дел на
БиХ.
Вахабистичкото движење и
исламскиот фундаментализам од
Босна сериозно се инфилтрираат

и на територијата на Р. Србија, посебно во областа Рашка - Санџак.

Вахабистичкото движење
во Рашката област и проширувањето низ цела Европа

Почетоците на вахабистичкото движење на подрачјето на Рашката област се тесно поврзани за
Сеница и за Алија Махмутович,
координатор на вахабистичката
заедница за Рашката област. Вахабистичката пропаганда од страна
на Алија Махмутович започнува во 1993 година, по престојот и
вракањето од аџилак од Саудиска
Арабија. Тој формира посебен одбор во исламската верска заедница
за вахабисти. Со ова е започната
мисионерската работа за вмрежување на вахабизмот во Рашката
област.
Пропагирањето на вахабизмот како по матрица (со што ќе се
покаже подоцна) започнува со вербално и физичко малтретиран>е на
верниците и имамите по џамиите
и надвор од нив. Со крајот на војната во БиХ, делувањето на движењето се зајакнува, особено во
смисла на зајакната координација
помеѓу вахабистите и муџахединските формации кои егзистираат
во БиХ. Информациите на медиумите говорат дека поголем број
на вахабистите од Рашка завршиле
тренинг во муџахединските кампови и на тој начин се вклучиле во
глобалните терористички текови.
Понатаму делувањето на
движењето е насочено кон омасовување, индоктринација и зајакнување на движењето во секоја
смисла. Кон стремежот за исполнување на целата за привлекување
на јавното внимание, на 25.09 2002
година во Сеница е организирана
колона од десетина автомобили
со истакнување на муџахединското знаме извикувајќи „ Ја сакаме
Босна “ и „ Санџак е Босна “ .
Најголемите и најчестите собири се случени во џамијата „ Ва-

лида“, најстарата и централна џамија во Сеница. По процените во
Сеница има околу 150 - 200 граѓани, а со семејствата ( жени и деца )
овој број значително се зголемува.
Од овој број може да се издвојат
40 припадници од“ најтврдото јадро“.
Ново-пазарската вахабистичка „ќелија“ започнала со своето
делување кон крајот на 1999 година и набрзо потоа започнува да
расте бројот на нејзините членови.
Духовниот авторитет и организатор во оваа почетна фаза бил еден
граѓанин од Нови Пазар кој завршил теолошки факултет во Саудиска Арабија.
Со големиот број на инциденти во џамиите, припадниците
на Ново-пазарското вахабистичко
движење своите фундаменталистички и исламски аспирациипочна да ги покажува и на други
места.
На ден 10.02.2002 година бил
одржан митинг во знак на протест
кон објавувањето на карикатурата
на пророкот Мухамед во Данска.
Извикувајќи „Аллаху екбер“ запалени се голем број на знамиња
од оние држави кои според нив,
од разумни причини, претставуваат главни исламски непријатели
-Америка, Израел и Данска.
Целото случување премногу
потсетуваше на сличните настани
од Авганистан, Либан или Палестина. Екстремистичкото делување
било исполнето и со систематски
напади на автомобилите во периферијата на градот. Во тие напади биле тепани и малтретирани,
според нив „блудниците“. Ниеден од случаите не бил пријавен
во полиција од страв од вахабистите и можните компромитации
во јавноста. Интересен е фактот
на фаќањето на крадците кои се
обидувале да влезат во златарата
„Дукат“ во Нов Пазар од страна на
вахабистите. До пристигнувањето
на полицијата еден од крадците
доживеал да му биде исечена раката од страна на вахабистите, со
која сакал да го украде златото.
Во јавноста е познат случајот
на групата „Балканика“, која тре-

бала да одржи концерт во Нов Пазар, во кој од страна на вахабистите
пред концертот им биле скршени
инструментите под изговор дека
оваа врста на музика не била во
склад со нормите на исламот.
Низ сите овие инциденти
во кои е изразен најголем, можен
екстремизам, вахабистичкото движење јакнело и се издигало со голема самодоверба. Овој број на инциденти не е конечен, тие биле од
толкав број и со таков интензитет
со што останатите верници барале
од Исламската Верска Заедница
на вахабистите да им биде забранет влезот во џамиите. Оваа иницијатива била одбиена под изговор
дека верниците не може да бидат
одвојувани. Вистинските причини
за одбивањето на оваа иницијатива
секако била од друга природа. Во
суштина, првата причина била од
финансиска природа, бидејќи финансиските центри кои стоеле зад
вахабистичкото движење во голема мера ја финансирале и Исламската Верска Заедница од Санџак.
Причината за интензитетот во
употребата на сила и екстремност
на Ново-пазарските вахабисти треба да се побара, пред се во самата
исламска идеологија на џихадот
како средство за воспоставување
на исламска држава и структура и
организација на заедницата. Ова
движење за разлика од другите е
длабоко криминално и проткаено
со поединци кои се „поранешни“
боксери, нарко дилери, макроа и
слично. Поради тие и други причини Ново-пазарските вахабисти
релативно брзо тргнале кон патот
на тероризмот.
Кога полициските екипи,
проверувајќи ги оперативните информации, на 16.03.2007 година
на планината Нинај во близина
на селото Забрен (во близина на
Косовската граница) пронајден е
терористички камп, кој претставува потврда дека Ново-пазарските
вахабисти тргнале кон патеката
на светските терористи. Во кампот беше откриена и скривница за
оружје и муниција, поголем број
на пропаганден материјал и видео
записи.

При влезот на полицијата во
терористичкиот камп, уапсени се
четворица вахабисти кои се наоѓале недалеку од кампот и беа обвинети за тероризам, нелегално поседување на оружје и членување
во странски терористички групи.
Вахабистичкото движење во
Косово
Почетоците на вахабистичкото движење на подрачјето на Косово можеме да ги лоцираме кон
крајот на минатиот век, посебно
за време на српско – косовскиот
конфликт кога значителен број на
муџахедини се бореа на страната
на УЧК. После завршувањето на
воените дејства, (по примерот на
Босна) дел од нив останаа во Косово и длабоко се инфилтрираа во
локалното население.
Радикалното
вахабистичко
движење во Косово нема посилно
изразена поддршка помеѓу населението, меѓутоа загрижувачка е информацијата за пораст на нивното
членство – тенденција типична и
карактеристична за сите анализирани држави.
Првична цел на движењето
е „конфронтација“ со регуларната ИВЗ на Косово. Паралелна
цел со овој „освојувачки поход на
срцето и душите на вистинските
муслимани“ претставува и изведувањето на континуирани напади
на новите косовски институции
(декларирани како прозападни)
и намалувањето на влијанието на
мисијата Еулекс на Косово. Во
овој контекст карактеристично е
да се потенцира делувањето на
една вахабистичка група со јачина
од околу 15 лица која „оперира“ во
Косовска Митровица.
Во Косово беше уапсена група од пет членови (за кои се смета
дека се вахабисти) осомничени за
планирање на вооружени напади и
разгорување на омраза. Меѓу уапсените во групата имаше Косовски
Албанци и Бошњаци кои беа забележани на собирот на сунитските
верски екстремисти во БиХ.
проф.д-р Митко Котовчевски
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Македонски Брод

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

Свечена седница по повод 18-ти март - Денот на ООЕ на ОРОРМ
Македонкси Брод, и Ден на мобилизацијата на баталјонот од Македонски Брод во конфликтот во 2001 година.
На 25-ти март беше одржана
свечена седница на ИО на ООЕ
Македонски Брод во салата на
Советот на Општина Македонски
Брод. Свечената седница се одржа по повод 18-ти март - Денот
на ООЕ на ОРОРМ Македонкси
Брод, кој воедно е и Ден на мобилизацијата на баталјонот од
Македонски Брод во конфликтот
во 2001 година. На седницата беа
поканети резервни офицери и подофицери и други активисти во
Организацијата, како и истакнати
личности и носители на функции
од Македонски Брод. На седницата присуствуваа над 80 резервни
офицери и подофицери. Гости на
свечената седница беа : претседателот на ОРОРМ, проф.Др. Ѓорѓи
Малковски; градоначалникот на
Општина Македонски Брод, Милосим Војнески; претставникот на
АРМ од II-та МПБР потполковник
Гоце Стојаноски и претседателот
на Советот на Општината, Анета
Симеска Димоска.
Присутните учесници ги поздрави градоначалникот на Македонски Брод, а пригодно обраќање

имаше и претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски. Потоа од страна на претседателот
на ООЕ на ОРОРМ Македонски
Брод, Зоран Толески, беше прочитан реферат по повод 18-ти март
– Денот на OОЕ на ОРОРМ Македонски Брод и општо за значењето
и историјатот на ОРОРМ.
Исто така, на седницата беа
доделени и пригодни признанија,
на истакнати активисти и институции за нивниот придонес во работата и активностите на самата

Организација и придонес во одбраната на територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија во конфликтот во
2001 година.
По завршувањето на работниот дел, на седницата, беше изведена и пригодна културно-уметничка
програма, со учество на ученици
од средното општинско училиште,
со лични творби, како и настап на
КУД при Домот на културата од
Македонски Брод, со неколку музички точки.
Претседател на ООЕ
на ОРОРМ М.Брод
Зоран Толески

дел од нив имаа активно учество
на трибината, поставувајќи повеќе
прашања.
На оваа трибина присуствуваа: резервни и активни офицери
и подофицери, претставници од

локалната самоуправа, МВР, МО,
раководители и директори на подрачните и локалните институции,
како и заинересирани граѓани од
Свети Николе.
Значајно е да се истакне

Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

МАРШ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ
ПРАЗНИК

Доделување признание на градоначалникот на Општина Македонски
Брод од страна на претседателот на ОРОРМ
Учесниците на маршот во строј

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Свети Николе

ТРИБИНА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ООЕ НА ОРОРМ
По повод 20 март - Денот на
ООЕ на ОРОРМ Свети Николе и
Ден на мобилизирање на баталјонот од Свети Николе во 2001
година, на 18 март 2011 година
се реализира трибина, на која се
реализираа две теми, од областа
на одбраната и ангажирањето на
АРМ во операции за поддршка на
мирот.
На трибината, која што се
одржа во рамките на Програмата
за обука и едукација на резервните офицери, во преполната сала на
Советот на Општина Свети Нико-

Претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски, предавачи на
трибината: бриг. генерал Димче Петровски проф. д-р Методи Хаџијанев, претседател на Советот на Општина Св. Николе Васко Пашовски
и претседателот на ООЕ на ОРОРМ Св. Николе Ристе Панов

По повод Денот на ОРОРМ и 10-годишниот јубилеј од моблизацијата на баталјонот од Свети Николе во конфликтот од 2001 година,
доделена Златна плакета на Општина Свети Николе
ле, на тема „Концептот на активната резерва и примената во одбранбениот систем на Република
Македонија“, говореше, бригадниот генерал Димче Петровски,
командант на Првата механизирана пешадиска бригада, а на тема
„Искуствата на македонските војници во современите воени операции“, свое излагање имаше поптполковникот доцент д-р Методи

Хаџи Јанев.
Исто така, присутните учесници на трибината имаа
можност да го проследат и видео
записот за специјалната единица „Волци„. Резервните офицери
и подофицери од Свети Николе,
како и претставниците на општинските организациони единици од:
Виница, Штип, Радовиш, Кочани и
Скопје, со внимание ги проследија
споменатите содржини. Притоа,

Општинската организациона
единица на ОРОРМ Пробиштип
по повод Денот на Општинската
организациона единица, на 3-ти
април реализира марш на релација
Пробиштип-Солиште-Пробиштип
во должина од 20 километри. На
оваа активност учествуваа 115
учесници, од кои: 90 од ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип и 25 од ООЕ
на ОРОРМ Кратово. По маршот,
во спомен паркот „Братство единство“ и на спомен плочата на Доне
Божинов се положи свежо цвеќе,
од страна на уцесниците, како и од
делегации на: Советот на Општина
Пробиштип, ОРОРМ, градоначалникот, Организацијата нa борците

и политичките партии на ВМРО
и СДСМ. Поздравни обраќања
до учесниците на маршот имаа:
градоначалникот на Пробиштип,
г-дин Тони Тоневски, претседателот на ОРОРМ проф д-р Ѓорѓи
Малковски и од Организацијата на
борците, г-дин Драган Миланов.
По повод Денот на ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип и 10-годишнината од конфликтот во 2001
година, беа доделени и пригодни
признанија на: градоначалникот
на Општина Пробиштип; рудниците „Индо минерали и метали“;
сопственикот на хотелот „Црешово топче“, г-дин Цветан Гаврилов и на резервниот баталјон од

дека по повод 10-годишниот јубилеј, претседателот на ОРОРМ
проф. Д-р Ѓорѓи Малковски, додели Златна плакета на Општина Свети Николе, за придонесот
на граѓаните од Општината во
воениот конфликт во 2001 година, која со особено задоволсто ја
прими претседателот на Советот
на Општина Свети Николе г-дин
Васко Пашовски. Исто така, за
придонесот во одбраната на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија
во 2001 година, беше доделено
признание на баталјонот од Свети Николе, додека Плакета за херојство, постхумно беше доделена
на загинатиот припадник од безбедносните сили, Александар Серафимов.
Претседател на ООЕ на
ОРОРМ С.Николе
Ристе Панов
Традиционален марш Пробиштип-Солиште-Пробиштип, по
повод Денот на Општинската ООЕ
на ОРОРМ Пробиштип
Пробиштип, кој учествуваше во
одбраната на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија во 2001 година.
Оваа активност беше одбележана со богата културно-уметничка
програма, во која учествуваа: КУД
„Злетовски Рудар“ и КУД „Весели
Пензионери“. По повод Денот на
ООЕ Пробиштип беше распишан
конкурс, на тема „Улогата на резервниот офицер во заедницата“,
а на првонаградените им беа доделени пригодни награди. Значајно е да се напомене дека на оваа
активност присуствуваа: градоначалникот на Пробиштип, заменик
министерот за одбрана Емил Димитриев, членот на ИО на ОРОРМ
потполковник м-р Златко Кузманов и деканот на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Росе Смилевски.
Потпретседателот на
ОРОРМ
м-р Ристо Петков
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжение од претходниот број)
в) Дејствувањето на Бугарската комунистичка партија
(БКП)
Окупацијата на Македонија
од Бугарија Бугарската работничка партија (комунисти) ја сметала
за нормална работа. Иако го осудувала фашистичкото проширување
на териториите на други држави,
сепак, кога се однесувало за Македонија, тоа молчеливо се оправдувало. Во однос на прашањето
за оруженото востание во Македонија БРП (к) стоела на позиции
дека отпорот против бугарската
окупација требало да се сведе
само на протести, демонстрации
против окупацијата или определени репресалии итн. Тоа, всушност,
значело прифаќање на окупацијата
и нејзино оправдување. Впрочем,
тие ставови експлицитно се изнесени во декларацијата на БРП од
декември 1943 година.
Еден од ставовите кој е интересен за нас, а кој од страна на
БРП доста експлицитно бил применуван и наметнуван во Македонија, бил, како што и погоре
кажавме, ставот по однос на оруженото востание. Имено, со приклучувањето на КПМ кон БРП (к)
состојбата доста се променила.
Присоединувањето на македонската партиска организација кон
БРП, по наредба на Коминтерната,
бугарските комунисти го правдале
со тезата “една партија - една држава”. За спроведување на таквите цели ЦК на БРП во Македонија
го испратила својот претставник
Петар Богданов, кој дури учествувал и на неколку состаноци на ПК
на КПМ. Задачата на П. Богданов
била да направи последен напор и
обид ЦК на БРП да ја добие битката која во Македонија се водела
по две прашања: по прашањето за

статусот на македонската партиска
организација и по прашањето за
водењето на оруженото востание
на македонскиот народ.
Битката за останување на Македонската партиска организација
во составот на БРП (к) се пренела и во Коминетраната, кадешто
одредени тела расправале за ова
прашање. Но состојбата доста се
променила по нападот на СССР
од Германија, по што, како што и
наведовме во предходните пишувања, КПМ била повторно вратена во составот на КПЈ. Но, сега да
видиме само еден момент од тие
дискусии во Коминтерната, пренесени од Вељко Влаховиќ (1914
- 1975), тогашен претставник на
КПЈ во Коминтерната. Според
него, дискусијата околу македонската партиска организација била
водена во Балканскиот секретаријат на Коминтерната на 12 август
1941 година по предлог на КП на
Бугарија. На состанокот била донесена препораката за Извршниот
комитет на Коминтерната дека не
можела да се признае фашистичката окупација на Југославија ниту
фашистичкото кроење на нејзината географска и национална карта
и препораката партиската организација на Македонија да остане во
соатавот на КПЈ. Врз основа на тие
препораки, ИК на Коминтерната ја
донел одлуката: Партиската организација во Македонија и понатаму да остане во составот на КПЈ.
Заедно со одлуката на Коминтерната за останувањето на КПМ
во составот на КПЈ, во првата половина на септември 1941 година
дошло и писмото на ЦК на БРП,
со датум од крајот на август, во
кое меѓу другото стоело дека македонскиот народ бил готов да се
бори, но само против германски-

те и италијанските војници, дека
територијата на Македонија не
може да се идентификува со ситуацијата во Хрватска и Србија,
со констатацијата дека во тој момент во Македонија не постоеле
услови за оружено востание, како
што не постоеле и во Бугарија. Во
функција на тоа нивно становиште
предлагале во Македонија, како и
во Бугарија, да продолжеле политичките и организационите подготовки.
Почетокот на оруженото
востание во Македонија од страна
на БРП не било одобрувано. Само
од нејзе познати причини, Бугарската партија пред бугарскиот
народ го криела податокот за почетокот на востанието во Македонија и покрај тоа што во ноември
и декември 1941 година за востанието во Македонија расправало
Бугарското народно собрание, а
бугарските весници нашироко пишувале за тоа, и уште повеќе, што
при ПК на КПМ од ноември 1941
година се наоѓал претставникот
на ЦК на БРП Бојан Блгарјанов.
Ставот на ПК на КПМ од крајот на
декември 1941 година за мобилизација на населението за војна против окупаторите во Македонија во
јануари 1942 година од страна на
БРП бил остро критикуван. Сите
овие мешања во активностите на
Македонската партија од страна на бугарскиот делегат довеле
повторно до остри несогласувања
во ПК, што сериозно влијаело на
единството на македонските комунисти и на развојот на оруженото
востание. Членовиоте на ПК биле
растргнати на две линии: едни кон
КПЈ, а други кон БРП. Наметнувањето на двете партии врз размислувањата и определбите на ПК
предизвикувало видно недозраби-

рање што можело да предизвика
сериозна криза, од која највеќе
можела да изгуби автохтоната македонска идеја за борба и ослободување на Македонија.
Под притисок на партиските
организации од теренот, на месните комитети и на членовите на
ПК кои ја сметале линијата на КПЈ
како поблиска до ставовите на македонскиот народ во почетокот на
јуни 1942 година бил сменет ПК и
образуван привремени ПК кој ги
зацврстил врските со КПЈ, започнал со формирање на нови партизански одреди и ја реорганизирал
партиската база на теренот. Целокупното партиско раководство и
останатите партиски и други активисти од теренот јасно ја воочиле
манипулаторската улога на БРП,
која не сакала да им пружи помош
на македонските комунисти во водењето на оружената борба против окупаторот, туку таа борба ја
оневозможувала и í нанела голема
штета на општата цел за ослободувањето и формирањето на засебна
македонака држава. Овие последици се чувствувале сé до пролетта на 1943 година, кога дефинитивно било отстрането влијанието
на БРП во Македонија.
Извесни модификации на
гледањето на БРП по однос на
македонското прашање и неговото право на самоопределување
настануваат по одржувањето на
Второто заседание на АВНОЈ (29
ноември 1943 година), со чии одлуки на македонскиот народ му
било признато правото на самоопределување до отцепување врз
база на потполна рамноправност
со другите народи на Југославија.
Не сакајќи да заостане по однос на
тоа прашање, и БРП подготовила
своја декларација за решавање на
македонското прашање, која била
презентирана во декември 1943
година. Но и во оваа декларација
БРП не можела да се ослободи од
некои ставови за кои никако не
можела да се надмине себеси кога
станувало збор за македонскиот
народ. Имено, во Декларацијата се

зборувало само за Македонија, а
никаде не се споменувал македонскиот народ, додека со ниту еден
збор не се говорело за потребата
бугарската војска и полиција да ја
напуштат Македонија и сл. Со тоа
се потврдил ставот на бугарските
комунисти за неодреденото дефинирање на македонскиот народ.
Чуден бил ставот на БРП и по
однос на профашистичките организации и групи кои во Македонија започнале да ја спроведуваат
својата активност од пролетта на
1941 година. БРП кон нив имала
резервиран став за цело време на
Втората светска војна. Глобално таа ги осудувала појавата и
дејствувањето на партиите со фашистичка ориентација и програма.
Често пати во своите документи
и други пропагандни средства ги
осудувала нив како продолжена
рака на фашистичките хегемонистички сили. Меѓутоа, по однос на
нивното дејствување во Македонија отсуствува жестока критика и
осуда. Формално БРП специјално
за работата на профашистичките
организации и групи во Македонија нема издадено документ или
друг акт со осуда, ако се изземат
тие издадени во Бугарија. Се чувствувала кај нив една политичка
намера членовите на профашистичките организации и групи да
ги сметаат за “привремено” заблудени и, како што сметале, со “посилни пропагандни дејства нив да
ги отргнат од редовите на тие организации”. Воглавно биле напаѓани
раководствата на тие организации
и посебно нивните водачи. Разликата била само идеолошка, а политичката цел иста. Затоа и ставот
на БРП бил помалку резервиран,
односно дејствувањето ниту го
оправдувала ниту енергично го
осудувала. Молчеливо се аминувала нивната активност во однос
на асимилирањето на македонскиот народ и неговото прикажување
како бугарски. Целокупното нивно
дејствување сметале дека одвива
во национални рамки и “во национални територии”, ценејќи дека

тоа ќе се реши по војната помеѓу
“Бугарија и другите балкански народи”, без да се потенцира за каква
Бугарија станувало збор, што значи дека нивните ставови биле само
декларативни а не и суштински
кои јасно би ги дистанцирале од
дејствувањето на профашистичките организации во Македонија.
Дури по враќањето на Ѓорѓи
Димитров во Бугарија ЦК на БРП
(к) ги исправува своите гледишта
по однос на македонското национално прашање (од крајот на 1944
до резолуцијата на Информбирото
во 1948 година). Во првата половина на август 1946 година ЦК на
КПБ на посебен пленум донел Резолуција која претставувала крупен чекор напред во третирањето
на националното прашање. Во Резолуцијата прв пат недвосмислено
се признава дека НР Македонија
навистина била национална и државна заедница на целиот македонски народ и дека сите Македонци требало да се обединат во НР
Македонија, во рамките на ФНРЈ.
Во таа Резолуција му се признава
правото на самоопределување на
македонскиот народ. Се истакнува дека на Пиринска Македонија
до нејзиното приклучување кон
НР Македонија треба да í се даде
најширока културна автономија и
сестрана можност за национален и
културен развиток.
Меѓутоа, по Резолуцијата на
Информбирото (28 јуни 1948 година) повторно оживеале големобугарските претензии кон Македонија. Тоа особено дошло до израз
при карјот на годината кога овие
ревидирани ставови на Бугарската
комунистичка партија зеле размери на непријателска кампања против самостојноста и засебноста
на македонскиот народ и неговото
право на сопствена држава. Тие
ставови во зависност од политичките прилики и економски состојби различно варираат сé до денес.
Проф. д-р Ѓорѓи Малковски
Соња Николова
(продолжува во следниот број)
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Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

ПОТСЕТУВАЊЕ НА НЕЗАБОРАВЕН НАСТАН

На трибината која се оддржа
на 15 април 2001 година, беа реализирани две предавања: 1. „Концептот на активната резерва и примената во одбранбениот систем на
Република Македонија“од страна na бригадниот генерал Димче
Петровски; 2. „Искуствата на македонските војници во современите воени операции“ од потполковникот доцент д-р Методи Хаџи
Јанев.
Бригадниот генерал Димче
Петровски, го презентираше новиот концепт на активната резерва и
неговата примена во одбранбениот систем на Р.Македонија. Изла-

Трибина по повод 10-годишнината од воениот конфликт во Република Македонија и мобилизацијата на резервниот баталјон од Oпштина Прилеп.
гањето наиде на посебен интерес
кај присутните, а тоа придонесе да
се развие и поширока дискусија.
Секако, силен впечаток проследено со слајдови, остави излагањето
на потполковникот доцент д-р Методи Хаџи Јанев, со оглед, на тоа,
што истиот лично учествувал во
дел од тие акции и операции, во
кои наши војници и офицери учествувале заедно со воени единици
од НАТО Алијансата.
Од виденото може да се зак-

Дел од учесниците на трибината

лучи дека нашите воени единици
се спремни за извршување и на
најсложени задачи, од областа на
одбраната и заштитата .
На оваа трибина присуствуваа и: резервни и активни офицери
и подофицери, претставници од
локалната самоуправа, раководители и директори на подрачните и
локалните институции. Значајно е
да се истакне дека по повод 10 годишнината од воениот конфликт,
претседатлот на ОРОРМ проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, додели Златна
плакета на Општина Прилеп, додека за придонесот во одбраната
на територијалниот интегритет и
суверенитет на Р. Македонија во
2001 година, беа доделени признанија на: баталјонот од Прилеп,
здружението Карпалак, здружението на воените резервисти од
2001 година и постхумно на 10-те
загинати резервни обврзници кај
Карпалак, а на градоначалникот
Марјан Ристески, му беше доделено посебно признание за неговиот
придонес во работата и афирмацијата на ОРОРМ.
м-р Зоран Стојкоски

Од активностите на претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски

ПОСЕТА И РАЗГОВОРИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ОРОРМ СО РАКОВОДСТВАТА НА ООЕ НА ОРОРМ И
ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ НА ОПШТИНИТЕ
Продолжување на активностите на претседателот на ОРОРМ во
остварување на контактите со раководстата на ООЕ на ОРОРМ, единиците на локалната самоуправа, Министерството за одбрана и Генералштабот на АРМ
Во функција на информирање
за остварените активности во изминатиот период, како и координација на планираните активности
за 2011 година, претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски, во периодот од јануари до

јуни, оствари работни средби со
раководствата на општинските организациони единици на ОРОРМ:
Прилеп, Велес, Македонски Брод,
Радовиш, Кочани, Виница, Делчево, Крива Паланка, Штип, Неготино, Центар, Карпоп, Кисела Вода,

Гази Баба, Чаир, Струга, Кичево,
Куманово, Кавадарци и Демир Хисар.
Покрај работните средби со
општинските организациони единици, претседателот на ОРОРМ
оствари работни средби и со градоначалниците на општините: Македонски Брод, Старо Нагоричане,
Делчево, Виница, Кратово, Сопиште, Крива Паланка, Македонски Брод, Демир Хисар, Кичево,

Кавадарци, Радовиш, Неготино и
Куманово, на кои се разговараше
за соработката помеѓу општинските ОЕ на ОРОРМ и локалната
самоуправа, во реализацијата и
финансиската поддршка на заедничките проекти и програмските
активности.
Претседателот на ОРОРМ
на 31 јануари присуствуваше на
седницата на Советот на Општина Македонски Брод, при што,
претходно склучениот Договор
за користење на училиштето во
село Брезница на 10 години, се
продолжи на 30 години. Додека
од Општината Кратово доделени
се на користење од 30 години два
објекта (училишта), од кои, едниот
во село Каврак, а другиот во село
Емирица. Исто така, на ОРОРМ и
е доделен објект и од Општината
Делчево, додека во тек е постапка

за доделување на објекти во Старо Нагоричане и Виница.
Посебно треба да се нагласат
напорите и активностите кои ги
превзема претседателот во контактите со Министерството за одбрана, со цел, на ОРОРМ да и се
дадат на користење просториите
во Велес.
До Советот на Општина Виница од наша страна покрената

е иницијатива за доделување на
име на ново изградената спортска
сала. Предлог на ОРОРМ е салата да го носи името на капетанот
Кирчо Димитриов, кој потекнуваше од Виница и кој на 33 годишна
возраст трагично го загуби својот
живот во 2001 година, бранејќи
го територијалниот суверенитет и
интегритет на Република Македонија.
Тони Мицевски

Еден од состаноците во ООЕ на ОРОРМ Делчево

Седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

ДОНЕСЕНИ ЗНАЧАЈНИ ОДЛУКИ

На 25 февруари Извршниот одбор на Организацијата на
резервни офицери на Република
Македонија, ја одржа 13-та седница, со која раководеше претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски. На седницата беа разгледани
и усвоени следните документи:
Информација за реализираните
активности во текот на јануари и
февруари 2011 година; Предлог финансов извештај на ОРОРМ за
2010 година; Предлог - финансов
план на ОРОРМ за 2011 година;

Одлука за одржување на IV-то
Собрание на ОРОРМ; Одлука за
членување во Асоцијацијата на
Европските резервни офицери;
Одлука за оддржување на Советување со претседателите на ООЕ
на ОРОРМ; Одлука за доделување
на финансиски средства на ООЕ
на ОРОРМ за 2011 година; Одлука за реновирање на објектот во с.
Растојца - Демир Хисар; Одлука за
формирање на Комисија за јавни
набавки; Одлука за купување на
моторно возило; Одлука за имену-

вање на Тони Мицевски за уредник
на весникот „Офицер“; Одлука
за авторски хонорар во висина од
500,00 денари, нето износ од објавен текст во весникот „Офицер“ и
Одлука за купување на камера.
Информацијата за реализираните активности во текот на јануари и февруари ја презентира
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, при што посебно беше акцентирана традиционалната „Карпошова вечер“, во
знак на почит кон легендарниот
командант на Кумановскиот патризански батаљон „Орце Николов“ - народниот херој Христијан
Тодоровски - Карпош.
Информација за Предлог - финансовиот извештај за 2010 година
и Предлог - финансовиот план за
2011 година поднесе стручниот соработник Славица Зариќ.
Значајно е да се напомене,
дека се донесоа повеќе значајни
одлуки битни за финансирањето
на ОРОРМ, а истите ги образложи
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски.
Тони Мицевски
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Од активностите на ОРОРМ

Од меѓународните активности

ПЛОДНА СОРАБОТКА ВО ОБУКАТА ЗА ОДБРАНА

Врз основа на Програмата за
работа на Комисијата за меѓународна соработка, беа испратени барања за соработка до воените аташеа во Република Македонија. Врз
основа на истите, досега се остварени контакти и работни состаноци
со: полковникот Тод Браун, воено
аташе на САД; полковникот Иво
Кутер, воено аташе на Република
Бугарија; потполковникот Мати-

Конкретната и плодна соработка со МО е од посебно значење, а најдобра потврда за тоа се
и најновите измени во Законот за
одбрана.
По повод 59-годишнината од
основањето на Организацијата на
резервните офицери на Република
Македонија (ОРОРМ), членството
и раководствата на општинските
организациони единици (ООЕ) со
голем број активности го одбележаа Денот на ОРОРМ - 29 април.
Во најголемиот дел од ООЕ, Извршните одбори одржаа свечени
седници, а беа организирани и
други конкретни активности со
членството (трибини на актуелни теми од областа на одбраната,
кондициони маршеви, предавања
и друго).
Централната програмска активност се организира во Демирхисарскиот регион. Окoлу 150
млади резервни офицери и подофицери од 9 ООЕ на ОРОРМ
(Центар, Карпош, Чаир, Гази Баба,
Кисела Вода, Демир Хисар, Битола, Прилеп и Македонски Брод)
изведоа едукативно кондиционен
марш, со повеќе содржини на релацијата: Сопотница - манастир
„Св.Атанасиј“ - с. Радово - Тренинг-центар во село Растојца, во
должина од 12 км. Во текот на
маршот, кај манастирот „Св. Атанасиј“, на надморска височина од
850 м, беше реализирана првата
работна точка - давање прва помош, извлекување и евакуација на
повредени на боиште. Постариот
водник Синиша Петковски успешно ја презентира постапката на
давање прва помош, реанимација,
хемостаза и имобилизација на екстремитетите. На втората работна
точка, што се организира во непосредна близина на село Радово,
предмет на внимание беше темата РХБ - заштита. Во рамките на
оваа содржина, постариот водник

РАБОТНИ СОСТАНОЦИ СО ВОЕНИ АТАШЕА
ас Кремин, воено атше на Сојузна
Република Германија; потполковникот Роман Пољановски, заменик на военото аташе на Руската
Федерација; г-дин Херман Баскер,
советник на амбасадорот на Кралството Норвешка; потполковникот
Филип Осмент, воено аташе на
Британската амбасада. На работните состаноци кои се одржаа во
просториите на ОРОРМ, аташеата

беа запознати со организацискокадровската структура на ОРОРМ,
како и нејзините активности, улога
и функција во одбранбениот систем
на Р.Македонија. Од нивна страна,
беше изразена желба за соработка,
како и подготвеност да помогнат да
се воспостават контакти со здруженијата на резервни офицери во нивните земји.
Тони Мицевски

Воено-стручно предавање пред учесниците на маршот
Благоја Спасески ги запозна резервните офицери и подофицери
со: ракувањето со заштитна маска М-2 (фонична); употребата на
заштитни ракавици, чорапи и наметка, како и користењето на личниот прибор за деконтаминација
на личното вооружување.
Во завршниот дел од маршот,
во Тренинг-центарот во село Растојца, пригодно обраќање кон учесниците имаше доцент д-р Менде
Солунчевски, член на Извршниот
одбор на ОРОРМ. Тој, меѓу другото, нагласи „Изминатите децении од формирањето на ОРОРМ
се исполнети со многу значајни
активности, цврсто вткаени во темелите на нашето постоење, во основите на Македонската држава.
Големата и со ништо незаменлива
љубов кон Татковината, позитивниот патриотизам и желбата да се
гради општество, во кое среќно ќе
живеат сите луѓе, беа основните
мотиви и патокази, кои ни даваа
сила да истраеме во нашите чесни
напори“. Тој, во своето изалагање
ја нагласи улогата на ОРОРМ во
областа на одбраната, чија основна цел е организирано и континуирано, во соработка со надлежните
органи, да ги подготвува своите
членови за успешно извршување
на нивните задачи во одбранбени-

от систем. Во контекст на ова, тој
посебно ја истакна соработката со
МО и ГШ на АРМ. Конкретната и
плодна соработка со МО е од посебно значење, а најдобра потврда
за тоа се и најновите измени во Законот за одбрана, во кој, со член
132 е регулирано дека „Во остварувањето на обуката за одбрана и
во подготовките за упатување на
припадниците на резервните сили
на Армијата во извршувањето на
задачите во мировните операции,
надвор од територијата на Републиката, Министерството за одбрана може да соработува со Организацијата на резервните офицери
на Армијата на Република Македонија. За време на спроведувањето
на активностите од став 1 на овој
член членовите на организацијата
на резервните офицери на Армијата на Република Македонија носат
униформа и ознаки на Армијата“.
За успешната реализација на
оваа еднодневна активност, значаен е придонесот на Втората МПБР,
чиј претставник, мајорот Мице
Котевски ги координираше планираните содржини, како и Баталјонот за логистика во Кичево, кои
обезбедија целосна логистичка
поддршка.
Живко Трајановски

Од средбата со военото аташе на Велика Британија

СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ АСОЦИЈАЦИЈА НА
ЕВРОПСКИ РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ

Од Министерството за одбрана до Организацијата на резервните офицери на Република Македонија (ОРОРМ) беше доставено
известување, од претседателот на
Асоцијацијата на резервистите на Република Унгарија, д-р
Ото Цупрак, во кое е претставена
Иницијативата и Нацрт Статутот
за формирање на „Асоцијација
на Европските резервни офице-

ри“. Веднаш по добивањето на
Иницијативата, претседателот на
ОРОРМ оствари контакти со надлежните органи во Министерството за одбрана и по добиеното
одобрение за приклучување кон
оваа Асоцијација, од страна на
ОРОРМ беше воспоставен контакт со Асоцијацијата на резервистите од Унгарија. При тоа, беа
известени, дека се прифаќа нивна-

та иницијатива, но, бидејќи од технички причини ОРОРМ не беше
во можност да учествува во Видео
конференцијата, организирана на
1-ви, 8-ми и 15-ти февеуари (за
организациите кои ја прифаќаат
Иницијативата), од нивна страна
беше ветено дека во иднина, за се
што ќе се одлучува благовремено
ќе не информираат.
Тони Мицевски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Струмица

ЕДНОДНЕВНА АКТИВНОСТ НА СМОЛАРСКИТЕ
ВОДОПАДИ
Богата програмска активност
Денот на Организацијата на

резервните офицери на Република
Македонија 29 април, Извршниот
одбор на Општинската организациона единица Струмица го одбележа на 24 април, со организирање
на еднодневна активност на Смоларските водопади и одржување
на свечена седница.
Окулу 60 учесници на еднодневната активност на Смоларските водопади, имаа можност да
се воодушевуваат на убавината
на ова природно богатство, кое се
наоѓа во подножјето на планината
Беласица. Истовремено, тие имаа
можност да ги проследат и предавањата од потполковникот Душко
Георгиевски, на теми: „Географска и топографска ориентација во
просторот” и „Историското значење на битката на Беласица“. Предавањата беа проследени со голем
интерес од присутните учесници
на активноста, кои беа едногласни
дека вакви предавања потребно е
да се организираат почесто.

Свечената седница на ООЕ на
ОРОРМ Струмица се оддржа на 29
април, под раководство на претседателот Кирил Партенов, кој зборуваше за историјатот, улогата и
функцијата на ОРОРМ, како и за
реализираните активности во 2010
година и во првиот квартал од 2011
година. На седницата беа разгледани и активностите кои треба да се
реализираат до крајот на годината,
а се предвидени со Програмата за
обука во 2011 година. На крај, за
присутните учесници на свечената
седница беше организиран заеднички ручек.
Членовите на Извршниот одбор учествуваа и на манифестацијата, организирана од Сојузот на борците од НОАВМ (1941-1945 година)
по повод 12 април, Денот кога е пробиен Сремскиот фронт, положија
свежо цвеќе пред споменикот на
Револуцијата во Градскиот парк во
Струмица. По тој повод, во Домот
на АРМ, пред повеќе од 100 присут-

на ООЕ на ОРОРМ Струмица по
повод Денот на ОРОРМ 29 април.
ни членови на Сојузот на борците и
ОРОРМ, беше промовирана книгата
„Струмичани на Сремскиот фронт“
од д-р Љубица Јанчева и професор
Иван Котев. Во книгата се опишани
спомените на преку 500 учесници
во завршните борби на Сремскиот
фронт од Струмица и Струмичкиот
крај. Истовремено беше промовирана и монографијата „Боро ПоцковМирко“, од познатиот новинар и
публицист Ацо Маниски. Книгата
го содржи целокупниот живот на
револуционерот, учесник во Шпанската граѓанска војна, командант на
струмичкиот партизански одред и
командант на 14-тата Македонска
младинска бригада „Димитар Влахов“ во состав на 48-та Дивизија на
15-от Македонски корпус, во завршните борби на Сремскиот фронт до
конечна победа.
Пецо Фончев

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
Општо за безбедносните
аспекти
Зборот безбедност доаѓа од
латинскиот „sine cura„ , што значи „без грижи“ и како таков тој
претставува најголем страв или
најмала фрустрација. Безбедносното опкружување го исполнуваат нови ризици кои повеќе структурно, отколку дирекно влијаат
врз несигурноста и на државата
и на граѓаните. Криминалот, корупцијата, тероризмот, сиромаштијата, невработеноста, инфекциските болести и конфликтите го
сочинуваат изменетото безбедносно опкружување и предизвикуваат несигурност и нестабилност.
Ниту една држава сама повеќе

неможе да му се спротистави на
транснационалното загрозување
на безбедноста. Можеме дури да
кажеме дека денес националната
безбедност не може да се обезбеди
без интензивно учество во меѓународните безбедносни институции
и организации.
Развојот на информацискокомуникациските технолигии создава нови опшествени услови кои
наметнуваат формулирање на нова
безбедносна архитектура. Новите
услови бараат пренесување на дел
од државните функции на нови
глобални, односно наднационални институции од една страна, и
спуштање на дел од безбедносните функции на пониско ниво
во локалната самоуправа, од друга страна. Улогата на државните

институции во сферата на безбедноста е од пресудно значење за
изградба на побезбеден свет. Националните безбедносни системи
мора да опстојуваат се додека не
се создаде соодветен глобален механизам кој би бил под контрола
на демократски организираните
глобални институции. Откако економијата, комуникациите и транспортот
станаа глобализирани,
негативните појави како што се тероризмот, невработеност, криманалот, дрогата и загадувањето на
животната околина, исто така станаа интернационални проблеми.
Граѓанските војни и сиромаштијата делуваат како мотор за миграции во државите и на континентите. Овој раст на опасности кои
ги загрозуваат сите опшества, во

исто време воспоставува заеднички интерес за нивно контролирање
и тоа пред се во сверата на безбедноста, економијата, социјалната
политика, развојот и политиката
за заштита на животната средина.
Историското и традиционалното
одредување на поимот безбедност
(кога се во прашање меѓународните односи) секогаш се поврзувало со ривалството и конфликтите
помеѓу суверените држави.Така
државите во минатото за да ја
зголемат нивната безбедност ги
зголемувале воените капацитети
и формирале сојузи со други држави. Значи безбедноста подразбирала заштита на државата од
надворешен напад па и концептот
на суверена држава од безбедносен аспект често подразбирал
создавање силен воен систем. Со
самото тоа безбедноста како свој
предмет ја имала државата а содржински се однесувала на воената
сила.
Према мислењето на Шилтц
(Shiltz), Годсон (Godson) i Куестер (Quester), во проучувањето
на безбедноста во меѓународните
односи, според предметот може да
се идентификуваат пет различни
приоди: национална безбедност,
меѓународна безбедност, регионална безбедност, трансдржавна
безбедност и глобална безбедност.
Национална безбедност претпоставува безбедносни содржини
кои произлегуваат од националните вредности.Тоа е состојба на
благосостојба и опстојување на
државите при што заканата или
уотребата на воената сила се доживува како главен инструмент
кој го овозможува опстојувањето.
Овој приод произлегува од реалистичката традиција во која државата се доживува како примарен
актер во меѓународниот систем,
што исто така вклучува влегување во сојузи, склучување на договори за воена контрола и други
мултинационални ангажмани како
инструменти на националната безбедносна политика.
Меѓународната безбедност
го опфаќа сознанието дека безбед-

носта на една држава е поврзана
со безбедноста на другите и дека
колективната употреба на воена
сила е важен инструмент на политиката. Овој приод му дава повеќе
внимание на меѓународните институции и меѓународниот поредок, отколку на националната безбедносна перспектива.
Концептот на трансдржавна
безбедност е нов и за разлика од
безбедносните концепти кои се врзани за државата, покажува дека
во послеблоковскиот свет, внатрешнодржавните и трансдржавните актери ќе бидат важен извор
на нестабилност. Таквите актери
вклучуват етно-национални движења, религиозни екстремисти,
криминални организации, терористи и бунтовници, кои и покрај
тоа што делуваат на суб и трансдржавно ниво тие ја задржуваат
поврзаноста со државите.
Спротивно од националната, меѓународната и регионалната
безбедност, глобалната безбедност, како концепт бара проширување на безбедносните содржини
надвор од воените и политичките
теми и вклучување на човековите
права, еколошката заштита, економскиот просперитет и опшествениот развој. Таа произлегува
од идеалистичката традиција и
настојува да ги замени принудата, конфликтот и војната во меѓународниот систем, со соработка,
преговори и мирни промени.
Но освен според предметот,
Бузан истакнува дека за безбедносни анализи се важни содржините кои ги дели на: воена (се
однесува на меѓуделувањето на
воените офанзивни и дефанзивни
способности на државите и за перцепцијата на државите за намерите на другите држави), политичка
(се однесува на организациската
стабилност на државите, системот
на владеење и идеологијата која
им дава легитимитет), економска
(пристап кон ресусрсите, финансиите и пазарите неопходни да се
одржи прифатливо ниво на благосостојба и државна моќ), социјална (способност на опшеството да

ги репродуцираат нивните традиционални облици на јазик, култура, верскиот и националниот
идентитет и обичаите) и еколошката безбедност - безбедност на
животната средина (се однесува
на одржување на локални и планетарната биосфера како есенцијална подршка на системот од кој
сите други човекови потреби се
зависни. Традиционалните безбедносни студии или како што Бузан
милува да ги нарече „комплексна
класична безбедносна теорија“, во
фокусот на нивното проучување
ја ставаат државата и нејзината
безбедност од која произлегуваат сите односи кон регионалната
и меѓународната безбедност, но и
кон безбедноста на обичниот човек кој особено не партиципира
и не влијае на креирањето на националната безбедност. Содржината на националната безбедност
е насочена пред се кон воената
моќ и попречувањето на напад од
надвор.
Но Бузан, Вивер и Де Ваилд
ценат дека традиционалните безбедносни студии се со премногу
тесен концепт и се залагаат за поширок пристап во проучувањето
на меѓународната безбедност, која
ја нарекуваат како нови безбедносни студии или критични безбедносни студии во однос на традиционалните безбедносни студии.
Причините за прифаќањето на
таквиот поширок концепт според
Бузан се следни: прво, реалноста на еколошката политика тоа го
наметнува само посебе; второ таа
идеа е интелектуално атрактивна
и интегративна во таа мерка што
се проширува областа за проучување.
Неправилноста и погрешноста на тесниот пристап ја уочил и
Ричард Улман (Richard H. Ullman)
кој констатирал:.„дефинирањето
на националната безбедност само
(или дури примарно) со воени термини, пренесува целосно искривена слика за реалноста. Таквата
слика е двострано примамлива и
затаоа е двострано опасна. Прво,
таа предизвикува државите да се
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концентрираат на воените закани
и ги игнорираат останатите, можеби уште поштетни опасности.
Второ таа допринесува во милитаризацијата на меѓународните односи така да на долги патеки може
само да ја зголеми глобалната несигурност.“
Во трасирањето на правецот
на глобалната безбедност треба
да се уважи предлогот на Комисијата за глобално управување (The
Kommission on Global Governace)
која бара да:„глобалната безбедност мора да биде проширена од
нејзиниот традиционален фокус
за безбедност на државите и да
ја вклучи безбедноста на луѓето и планетата“. Безбедноста на
луѓето е димензија на глобалната
безбедност која се продолжува
надвор од заштитата на границите, владеењето на елитите, од посебен државен е интерес и на неа
мора да се гледа како на цел која
е поважна од безбедноста на државата, бидејќи неможе да биде
безбедна ако нејзините граѓани не
се безбедни. Основно прашање на
кое треба да се даде одговор, во услови на глобализација е колку државата и постојните меѓународни
институции можат да гарантираат
безбедност за луѓето. Проценката
на ризикот мора да се врши и од
политички и од културолошки позиции. Новите безбедносни услови доведоа до тоа да класичните
меѓудржавни извори на загрозување се сведени само на можност,
меѓутоа на важност добиваат останатите (недржавни) облици на
загрозување. Класичниот пристап
кон безбедноста како државна
функција и државата како основен носител на силата која може
да ја загрози меѓународната безбедност, не е доволно објаснување
на новите услови. Глобализацијата
доведува до создавање на светско
динамично опшество кое ги надминува постигнатите резултати
на планот на безбедноста кои се
остварени под системот на националните држави. Безбедноста
повеќе неможе да се поистоветува
исклучиво со зачувувањето на фи-
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зичкиот интегритет на личностите. Загрозувањето на безбедноста
е и превземањето на акции чие
спроведување претставува ризик,
односно активности кои со себе
носат голем потенцијал на ризик.
Свесното создавање на услови во
кои постои ризик од експлозивна
реакција на опшеството или уништување на биосферата на планетата исто така е загрозување на
безбедноста. Од тие причини и го
потенцираме процесот на идеологизација на глобализацијата како
еден од факторите на ризик. Фактор кој може да доведе или веќе
довел до негативна хомогенизација на популацијата која не влегува во групата на корисници на
позитивните ефекти од глобализацијата. Недостаток на институционални механизми и правна регулатива соодветна на современата
пракса, исто така носи деструктивен потенцијал кој може да доведе
до загрозување на безбедноста на
целата планета. Спојот на идеологизација и непостоењето на релевантни институции доведува до
чуство на отфрленост на поголем
број од населението на планетата.
Постои експлозивен потенцијал на
социјално инспирирани конфликти кои можат да се манифестираат во вид на фундаментализам и
тероризма во разни облици.
Се поставува прашањето,
која е разликата помеѓу постојниот систем на меѓународна безбедност и системот на глобална
безбедност. Основна разлика се
содржи во фактот дека во системот на меѓународна безбедност
централен актер е државата со
нејзините производи (национална
безбедност, национални интереси
и закани кон националната безбедност). Додека системот на глобална безбедност се проширува со
нови актери-човекот, глобалните
фирми, владините и невладините
организации кои мора да се раководат од функционалистичките
принципи, да се спротиставуваат
на глобалните закани и да го почитуваат задоволувањето на глобалните интереси.

Адам Смит, како претставник
на либералната теорија за државата, кажува „државата мора да
ги исполни трите задачи кои се
логични и од најголема важност.
Прва, да ја штити земјата од насилство и напади од други независни држави;втора задача е да го
заштитува секој член на опшеството од неправда и злоставување од
страна на друг сограѓанин и да
воспостави кредибилно правосудство и трета да формира јавни установи и ги извршува оние јавни
работи од корист и интерес за опшеството кои се од таква природа
да поединци не се заинтересирани
за нив заради несоодносот на трошоците и заработката.
Комплексноста на новата
безбедносна средина меѓу останатото ја рефлектира и причинската поврзаност на се поголемиот
број невоени закани, какви што
се етничките спротиставености,
организираниот криминал, тероризмот, загадување на околината
и климатските промени, глад, заразни болести, трговија со опојни
средства и бело робје, ненадејни
масовни миграции и др.
Нациите денес се соочуваат
повеќе со ризици и опасности отколку со непријатели, што е огромно поместување во самата нивна
природа. Безбедносните аспекти
на глобализациските процеси се
поврзуваат со деградацијата на
околината, бегалците и миграциите
општо, со меѓународниот криминал, неконтролираното ширење на
оружјето за масовно уништување,
верскиот фундаментализам и заканите кои за модерните опшества
ги претставува нивната преголема
зависност од информатичко-комуникациските технологии.Тие процеси и појави во рамките на национално-безбедносните политики
најчесто се означуваат како нови
закани кои во одредени околности
можат да доведат и до глобален
хаос и војна. Каплан укажува на
длабокиот расчекор помеѓу богатите и сиромашните држави, констатирајќи дека политичкиот потрес кој се случи со паѓањето на

Берлинскиот зид е минорен према
онаа што веќе доаѓа. Во свет со голем број на сиромашни луѓе, каде
комфорот и стандардот на средната класа е непозанат и каде е 95%
од светската популација, воопшто
не се прашува дали ќе има војна,
туку се поставува прашањето која
врста на војна и кој ќе се бори против кого.Се поголемите разлики
помеѓу малкуте богати и сиромашното мнозинство ги создаде
чуствата на огорченост и очај, кои
помагаат да се потурнат нападите.
Каплан ја прави „последната карта“ на светот каде наместо граници ќе има центри на моќ како во
средниот век.“Таквата карта на
иднината, исполнета со интересни
групи, градови држави и со преостанатите народи кои се збунети во
просторот од делувањето на дрогакартелите, мафијата и приватните
безбедносни корпорации, ќе биде
константно мутирање и презентација на хаосот“. Војната заради
намалените ресурси за привреден
развој и за самиот живот може да
зафати различни групи држави од
капиталистичкиот универзум.
Од друга страна, тезата за
војни на верска основа исто така
не е без основа и покрај тоа што
никогаш не се работи за чисти
верски војни, бидејќи имаат поширока социјална и политичка позадина. Впрочем таквите војни никогаш не ни престанале, туку само
повремено се стишуваат или се од
помал обем. Конфликтот помеѓу
глобалниот капитализам, чии
главни носители и корисници се
најмоќните христијански држави
на една страна, и глобалните терористички организации и движења
, кои во поголем дел потекнуваат
од исламските држави на другата
страна- ја покрепуваат наведената
теза.
Во секој случај пред глобализираниот свет се појавуваат
многу неизвесности. Секоја долгорочна прогноза во поглед на на
можностите за глобален развој и
за судбината на човештвото е ризична.Еднa од можностите е оцртувањето на полето на историски-

те множности и последиците од
остварувањето на секоја од нив.
Концептот за безбедност
мора да се промени-од ексклузивен акцент на националната безбедност кон многу поголем акцент
на безбедноста на луѓето, од безбедност преку оружје кон безбедност преку човеков развој, од територија до храна, вработување и
опшествена безбедност.Веројатно
првото покажување на „човековата безбедност“ излезе на Панафриканската конференција коспонзорирана од ОН и Организацијата
за обединетост на Африка. Концептот безбедност оди далеку зад
воените размислувања.Тој мора да
биде разбран во смисла на безбедност на индивидуалните личности да живеат во мир со пристап
до основните продукти за живот
и целосно учество во работата на
нејзиното/неговото опшество и да
ги ужива сите основни човекови
права.
Зголемената глобална меѓузависност создаде криза во човековата безбедност која бара креирање
на стратегии кои ја пречекоруваат
националната граница. Овој аргумент беше централна порака
во Развојниот извештај на ОН од
1994 година, насловен како „Нови
димензии на човековата безбедност“. Во овој извешатај на ОН
хуманата безбедност се дефинира
како „безбедност од постојните закани како глад, болести, криминал
и репресија и заштита од ненадејни и болни нарушувања во нашите
секојдневни животни навики-било
тоа да е во нашите домови, работни места, локалната заедница или
природната околина.“
Според извештајот на ОН од
1993 година, се истакнаува дека
глобализацијата ја влошува хуманата безбедност како во богатите
така и во сиромашните земји. „Во
еден глобализирачки свет на стеснет простор, стеснето време и
граници кои исчезнуваат, луѓето
се соочени со нови закани по човековата безбедност-ненадејни и
болни нарушувања во нивните секојдневни животни навики.“

Затоа се предлага терминот
човекова безбедност да се дефинира попрецизно, за да добие поголема политичка и аналитичка тежина, а со тоа и апликативност. Во
тој контекст предлага пристап кој
се темели на три основи. Првата
претпоставува дека транснационалните закани по меѓународните
норми, односно вредности произлегуваат од несоодветноста во
внатрешните државни системи, а
тоа се разбира претставува дополнителна ранливост на поединците
и групите во рамките на тие држави.Втора се темили врз тезата дека
државите и поединците што се соочуваат со споменатата ранливост
не се способни истата самите да
ја совладаат.Тоа води кон третата претпоставка, дека ранливите
држави и нивните граѓани бараат
одреден облик на меѓународно посредување, со што би се задоволиле нивните основни потреби кои
воедно се основни цели на човековата безбедност.
Ќе истакнеме дека случувањата во САД од 11.септември
2001 година, се оценуваат како
крај на односите на меѓународните сили од претходниот период и
најава за преуредување на светските односи.Но исто така и сосема нов пристап на администрацијата на САД кон сопствената/
внатрешна безбедност.Во намерата да создадат подобар безбедносен систем, САД ги согледуваат
заканите кон нивната безбедност и
ги групираат во три категории: регионални или државни закани (се
работи за закани од држави како
што се Иран или С.Кореа кои не
сакаат да ги почитуваат воспоставените универзални принципи во
меѓународната заедница, настојуваат да добијат или произведат
оружје за масовно уништување и
да го дестабилизираат регионот),
транснационални закани (тероризам, дрога, организиран криминал,
недозволена трговија со оружје,
еколошки уништувања) и закани
со оружје за масовно уништување.
потполковник м-р Златко Кузманов
(продолжува во следниот број)
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Соработка со Министерството за одбрана

Од CIMIC активностите во Турција

РАБОТНИ СОСТАНОЦИ СО СЕКТОРОТ ЗА
ЦИВИЛНО ВОЕНА СОРАБОТКА ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Организацијата на резервните офицери на Република Македонија
преку Министерството за одбрана активно вклучена во обуката за оспособување на своето членство за CIMIC специјалисти
Во текот на јануари, се почна
со реализирање на активноста за
формирање на резервар за CIMIC
специјалисти. Во врска со оваа
активност беа остварени повеќе
работни средби со Секторот за
цивилно воена соработка при Министерството за одбрана, со цел,
да се договорат критериумите и
условите при изборот на кандидатите. Во таа насока беа остварени
четири работни состаноци со Тони
Цветковски - кординатор за CIMIC
(Цивилно воена соработка) активности, во рамките на Министерството за одбрана и мајорот Душко
Илиевски, носител на активноста.
На состаноците беше договорено
од страна на ОРОРМ да се пред-

ложат од 7 - 10 резервни офицери
кои ги исполнуваат следните услови: познавање на англиски јазик
за да можат да следат обука, да се
психофизички способни, да се специјалисти од областа на медицината, градежништвото, земјоделието
(ветеринари, агрономи, сточари),
економисти, машински и електро
инженери. За таа цел, беа остварени контакти со преку 30 резервни
офицери до 45 годишна возраст, од
кои, само 13 ги исполнуваа условите да се ангажираат во обуката
за оспособување за упатување на
Мировни мисии предводени од
ООН и НАТО. Со кандидатите од
Скопје се остварени и два состаноци во просториите на ОРОРМ,

ТАКТИЧКА ЦИВИЛНО-ВОЕНА СОРАБОТКА

на 17-ти февруари и 28-ми март,
по барање на претставникот од
Секторот за цивилно воена соработка, мајор Душко Илиевски, кој
поконкретно ги информира за имплементацијата на Партнерската
цел Г-3784 CIMIC Специјалисти.
Значајно е да се напомене,
дека во интерес на инплементација на Партнерската цел, осум
наши членови беа на обука за
CIMIC специјалисти, од кои: еден
во Анкара – Турција, во периодот
од 21-ви март до 1-ви април, вториот во периодот од 30-ти мај до
10-ти јуни во Еншеде Твенте – Холандија, додека во периодот од
13-ти до 17-ти април останатите
шест наши членови беа на воено стручна обука во Командата за
обука во Велес.

Во периодот од 21.03.до
01.04.2011 година во Центарот за
обука на турските вооружени сили
во Анкара се одржа курс за „Тактичка цивилно-воена соработка„.
На курсот зедоа учество 44 слушатели од 20 земји, членки и партнери на НАТО. Секако, најбројни беа
слушателите од земјата домаќин
Турција. Од поголем број земји
учеснички имаше по двајца претставници, додека од Р. Македонија
само еден претставник, м-р Владимир Блажевски. Обуката се рализира на англиски јазик, а истата се
состоеше од теоретски дел и практичен дел. Теоретскиот и практичниот дел го спроведуваа инструктори од Турција во придружба со по
еден инструктор од Ирска, Италија,
Белгија, Холандија и Франција.
Предавањата беа одржувани во

Отпочнување на активностите за оспособување на членовите на
Организацијата на резервните офицери за упатување во мировни мисии
мош Бајрам Бозгут. Претставникот
од турската морнарица, капетанот
Мустафа Шабаноглу зборуваше за
CIMIC проекти, за културните разлики и значењето на медиумите.
Инструкторот од Италија, Дамиано
Замана зборуваше за CIMIK планирањето и за НАТО-CIMIC персоналот и организацијата. За CIMIC врска, CIMIC центар, CIMIC извештај
и за личното искуство од мисијата
во Либан, зборуваше инструкторот
од Белгија, Марко Корстјенс. Инструкторот од Холандија, Фритц
Гарагоски ги објасни техниките за
преговарање, како и за безбедносна
поддшка на цивилните агенции. За
тактички CIMIC тим и за работата
на преведувачите зборуваше ин-

Т.М.

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК
И НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ

Извршниот одбор на Општинската организациона единица
на ОРОРМ Охрид реалзира две
активности, првата на 7-ми април, а втората на 9-ти мај.
На 7-ми април по повод Денот на ООЕ на ОРОРМ Охрид, пет
члена делегација положи свежо
цвеќе на гробот на Благојче Крстаноски во село Ливоишта, кој
како професионален војник во Армијата на Република Македонија

Дел од учесниците на маршот

трагично го загуби својот живот,
бранејќи ја својата Татковина во
воениот конфликт во 2001 година.
Делегацијата, освен полагањето
на цвеќе на неговиот гроб, оствари
и контакти со членовите на неговото потесно семејство.
По повод 9-ти мај - Денот на
победата над фашизмот и Ден на
Европа, а во согласност со Програмата за обука на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Охрид, се посети споменикот „Братство и единство“ во месноста Кременатец во
атарот на село Белчишта, општина Дебарца, каде воедно беше положено и свежо цвеќе. По повод
Денот на победата над фашизмот
и Ден на Европа, а во соработка
со Општина Дебарца и Сојузот на
борците од Охрид се реализира и

Пред споменикот „Братство и
единство“ Белчиште
М-р Владимир Блажевски (вториот од десно) со дел од
учесниците на CIMIC курсот во Турција

маршот на мирот со над 150 учесници, од споменикот „Братство и
единство“ до селото Белчишта, во
должина од 3 километри.
Цветко Кузевски

ПзМ Тренинг центарот за обука на
Турските вооружени сили во Анкара. Осуммина, воени инструктори од Турција, беа ангажирани во
теоретскиот дел. Потполковникот
Неџет Сакан во своето излагање го
објасни значењето на CIMIC (Цивилна воена соработка). Потполковникот Угур Гунгор зборуваше за
CIMIC околината, додека мајор Кубилај Коскун зборуваше за CIMIC
симболите. За CIMIC состаноците
зборуваше мајорот Уфук Ариџан,
за CIMIC проценка потполковник
Ценгиз Дијет, а за центрите за по-

структорот од Ирска, Јан Обрајан.
Покрај ова, на курсот зедоа учество и тројца цивилни инструктори.
Претставничката од Турција, Синан Изчи го објасни постоењето и
улогата на интернационалната организација за мигранти и канцаларијата на ОН за бегалци. Нејзината
колешка Хулја Каја, зборуваше за
правилата за однесување во борба.
За интернационалниот црвен крст
и месечина зборувaше претставникот од Франција, Жан Жак Фресард.
По секое предавање се поставуваа
прашања и се остваруваа диску-

сии, во кои активно учествуваше и
нашиот претставник, изнесувајќи
свои мислења. Практичниот дел
се реализира во два дена, во импровизирано авганистанско село,
лоцирано во касарна на Турската
армија во Анкара. Во тие два дена
беа увежбувани техники за преговарање, CIMIC проценка, CIMIC
проект, CIMIC центар, работа со
преведувачи и медиуми. По секоја
вежба инструкторите даваа своја
оценка за успешноста на вежбата.
Во сите вежби активно беше ангажиран и нашиот претставник.
Сите учесници на курсот добија сертификат за успешно учество на курсот „Тактичка цивилно
воена соработка“. Покрај обуката,
организаторот реализира и посета
на културно - историските знаменитости во Истанбул ( Плава џзмијз, Аја Софија, Јеребатан, Топкапи, Гранд пазар, Долмабахче палас
и Миниататурк) и во Анкара (Музеј на Мустафа Кемал Ататурк).
Организацијатата на курсот, сместувањето и исхраната на учесниците беше на високо ниво. Нашиот
претставник беше сместен во еднокреветна соба во Офицерски дом
во центарот во Анкара. Превозот
од Офицерскиот дом до Тренинг
центарот беше организиран со посебен автобус. Курсот „Тактичка
цивилно воена соработка“ придонесе за едуцирање на учесниците
и овозможи остварување на нивни
меѓусебни контакти и размена на
искуства. Општа е констатацијата,
дека е потребно претставници од
ОРОРМ редовно да учествуваат на
вакви и слични курсеви, бидејќи
тие придонесуваат за проширување
на сознанијата и за остварување на
контакти и размена на искуства со
резервни офицери од земјите членки и партнери на НАТО.
м-р Владимир Блажевски
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Активности на ООЕ на ОРОРМ Тетово

СВЕЧЕНА СЕДНИЦА ПО ПОВОД
ДЕНОТ НА ОРОРМ

Општинската организациона
единица на ОРОРМ Тетово во текот на месеците април и мај реализира неколку активности.
На 29-ти април по повод Денот на ОРОРМ се одржа свечена
седница на која претседателот на
ООЕ на ОРОРМ Тетово Зоран Кировски прочита пригоден реферат
за историјатот, улогата и функцијата на ОРОРМ. На седницата

која се одржа во проширен состав
присуствуваа преку 30 членови на
ОРОРМ и гости, меѓу кои: претставници од Гарнизонот во Тетово,
органите на државните институции и локалната самоуправа.
Со свои претставници Општинската организациона единица на
ОРОРМ Тетово се вклучи и во
одбележувањето на Денот на мирот и Денот на Европа, 9-ти мај.

На 17-ти мај, делегација на
ООЕ Тетово предводена од претседателот Зоран Кировски положи
свежо цвеќе пред споменикот на
народниот херој „Иљо Антевски Дрен“.
Претседател на ООЕ на
ОРОРМ Тетово
Зоран Кировски

МАКЕДОНСКОТО ВОЕНО СТАРЕШИНСТВО НИЗ
ИСТОРИЈАТА

(Продолжение од претходниот број)

Во периодот меѓу двете свет1.3. Военостарешинскиот
кадар во националноосло- ски војни сите балкански монарбодителната и антифаши- хистички режими вршеле асимистичка војна на Македонија лација и денационализација врз

Михаило Апостолски

македонското население. Македонците повторно се запишувале во
туѓи воени училишта со цел да ги
изучат воените науки и да ја совладаат воената вештина за во одреден
момент да се вратат во Македонија
и да се борат за нејзината слобода.
Во текот на националноослободителната и антифашистичка војна на
Македонија (НОАВМ), во македонското национално-ослободително
движење се приклучиле повеќе
Македонци кои ги завршиле воените училишта во Југославија, во Бугарија и во други земји. Меѓу нив
биле Михаило Апостолски, Панче
Неделковски, Димче Туриманџовски-Горски, Тихомир МилошевскиТиќо, Пеце Трајков и други.
Воените старешини Македонци, од вклучувањето во националноослободителното движење,
започнале да ја развиваат идејата
за создавање македонска народноослободителна војска. Тие ја познавале воената организација, но ја
знаеле и македонската историја. Со
изградена македонска национална
свест и со голема љубов кон татковината, трагајќи по нови оригинални решенија во услови што ги наметнале светската војна и општата
политичка и економска состојба во
Македонија, го започнале создавањето на македонската војска од
партизански одреди до корпуси.
Основен услов за создавање на ма-

кедонската војска било создавање
на старешинскиот кадар кој, познавајќи ги воените принципи, ќе
создаде воена организација која
потоа ќе го започне формирањето
на војската. Првата воена организација во македонското НОД била
Воената комисија формирана при
ПК на КПЈ за Македонија. Таа била
формирана од луѓе блиски до КПЈ.
Основна задача на Воената комисија била избор и изградување кадри
способни за решавање на задачите
што од нив ги барала воено-политичката ситуација.
Поради малиот број воени старешини што имале завршено воено
образование, македонското НОД
се соочувало со нивни недостаток.
Најголемиот дел од воените кадри
биле без воено образование, дури
некои од нив го немале отслужено
ниту својот воен кадровски рок. Тој
млад кадар, поради непознавање
на воената теорија и практика, честопати одлуките ги донесувал врз
здрава логика поткрепена со висок
патриотизам во нивното извршување.
Создавањето на воената организација, на старешинскиот кадар
и на македонската војска се одвивале во многу тешки услови. Македонија била окупирана од бугарски, од италијански и од германски
сили. Тие држави со години се подготвувале за создавање нов поредок
во светот и биле мошне организирани. Во Македонија за кусо време
воспоставиле воена, полициска,
административна и црковна власт.
Окупаторските власти однапред
ги подготвиле врските со своите
домашни предавнички- соработници. Во таквата воено-политичка
состојба раководството на НОД се
ориентирало на избор на кадри првенствено од членовите на КПЈ или
од нејзини симпатизери. Со оглед
на тоа дека КПЈ ја организирала
борбата против окупаторите, таа
ги организирала и ги раководела
и воената организација и партизанските одреди со кои почнала
вооружената борба. Во развојниот
процес на воената организација таа
раководела преку политичките ко-

Панче Неделковски - Полошки
месари во штабовите и преку партиската и скоевската организација
во воените единици.
Воените комисии како први
воени организации покрај другото, го извршиле првиот избор на
кадри кои презеле да го раководат
натамошното воено организирање
на НОД. Во септември 1941 година бил формиран Покраински воен
штаб на Македонија, а во поголемите места биле формирани месни воени штабови. На тој начин,
речиси, целата територија на вардарскиот дел на Македонија била
покриена со воени организации
кои вршеле избор и подготовки на
старешинскиот кадар. Со таквата
нивна активност се вршеле непосредни подготовки за формирање
партизански одреди и водење вооружена националноослободителна борба. Командант на Покраинскиот штаб на Македонија бил
генералот Михаило Апостолски кој
во македонското НОД се вклучил
како генералштабен мајор на Кралската југословенска војска.
Во јуни 1942 година, Покраинскиот штаб прераснал во Главен
штаб на НОВ и ПО на Македо-

нија. Како највисоко воено тело за
Македонија, ГШ на НОВ и ПОМ,
раководел со 14 месни воени штабови, со неколку воени комисии и
со девет партизански одреди колку
што биле формирани во 1942 година. Изборот и поставувањето на
воените старешини го вршел Главниот штаб. Во март 1943 година
била извршена реорганизација на
дотогашната воена организација
со цел таа да стане поефикасна. Со
оваа реорганизација наместо дотогашните месни воени штабови
биле создадени нови територијални штабови. Покрај тоа, биле формирани пет оперативни зони, а во
секоја зона бил формиран зонски
воен штаб.
Со приливот на нови борци се
формирале поголеми оперативни
единици на македонската војска,
а се појавиле и нови служби што
произлегле од потребите на вооружената борба. Во есента 1943 година, Главниот штаб на Македонија,
располагал со следниве служби:
оперативно-разузнавачка, за врски, за снабдување и за финансии.
Со тоа се зголемила потребата и
за воени старешини, но и за нивно
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образование. На Преспанското советување, на 2 август 1943 година
била донесена одлука за создавање
покрупни оперативни единици.
Потоа, Главниот штаб изработил
формациски прегледи за воените
единици и пристапил кон нивното
формирање. На 18 август 1943 година, на Славеј Планина, бил формиран баталјонот “Мирче Ацев”
како прва оперативна единица на
македонската народноослободителна војска. Потоа, на 11 ноември
1943 година, во селото Сливово
била формирана и Првата македонско-косовска бригада. На 20 декември 1943 година била формирана
Втората македонска бригада, а на
22 декември 1943 година била формирана и Третата група баталјони
што претставувала јадро за Третата
македонска бригада, која е формирана на 26 февруари 1944 година.
Во јули 1944 година, Главниот
штаб на Македонија, извршил нова
реорганизација на воената организација со која наместо петте, биле
формирани четири оперативни
зони со посебни штабови. Со таквата реорганизација забрзано се
формирале нови бригади, а започнало и формирањето дивизии, како
и други единици и установи. Потоа,
била извршена уште една реорганизација на воената организација,
кога биле формирани три оперативни зони со посебни штабови, и
во секоја од нив бил формиран по
еден корпус. Така, во завршните
операции за ослободување на Македонија, под команда на Главниот
штаб дејствувале 22 ударни бригади, четири артилериски, една коњаничка и една автомобилска партизанска бригада. Овие бригади биле
во составот на седум дивизии и три
корпуса. Покрај овие, била оформена комплетна воена територијална
мрежа со осум командни подрачја
и 34 месни команди, со посебни
единици -- во подрачјата со по еден
баталјон, а во месните команди со
по една чета и со други помошни
единици. Во средината на ноември
1944 година, во моментот на ослободувањето на Скопје, бројната
состојба на македонската војска
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изнесувала околу 66.000 борци. Во
време на капитулацијата на Германија, Македонија располагала со
армија од 110.000 луѓе.
Политичкото и воено раководство на националноослободителното движење на Македонија уште
од почетокот на војната ја истакнало потребата за воен старешински
кадар и покажало грижа за создавање сопствен воен кадар. Поради
тоа, била покрената иницијатива
во редовите на НОД да се вклучат
македонски патриоти со завршени
воени училишта до војната во Југославија и Бугарија. Првите воени старешини што се вклучиле во
НОД станале команданти и главни организатори на македонската
Народноослободителна војска. На
пример, Михаило Апостолски бил
командант на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ, негов заменик бил
Панче Неделковски, а командант
на Втората бригада бил Димче Туриманџовски-Горски. На Третата
бригада, а подоцна на 15. македонски корпус командант станал
Тихомир Милошевски-Тиќо. Сите
овие имале завршено воено училиште во кралската југословенска
војска. Пеце Трајков бил командант
на Брегалничко-струмичкиот корпус, а воено училиште имал завршено во Бугарија. Покрај овие, во
македонската војска се вклучувале
и други патриоти со завршени воени училишта и со воено искуство
стекнувано во разни земји.

Партизански курсеви за
офицери

Со разгорот на вооружената
борба и со формирањето на оперативно-стратегиските единици
на македонската војска и особено
поради набавката на современо
оружје и военотехнички средства
се зголемила потребата за образовани воени старешини, политички
подготвени и стручно оспособени.
Поради таквата состојба, сериозно се размислувало за развивање
на македонското воено школство.
Првите пишувани материјали наменети за образование и обука на
воените старешини биле упатства-

та, наредбите и директивите на
Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ и
на Главниот штаб на НОВ и ПОМ.
Почетните форми на обуката на
старешините биле различни. Основните сознанија се стекнувале
од сопствените искуства, од борбените акции што сами ги изведувале, а потоа на состаноците ги
анализирале и извлекувале поуки.
Покрај тоа, биле организирани
курсеви во единиците, почнувајќи
од курсевите за запознавање со
вооружувањето и со минирањето
па с# до курсеви за изучување на
воената тактика. Главниот штаб на
НОВ и ПОМ, во средината на 1943
година, го започнал организирањето на различни воени курсеви за
пошироките потреби на македонската војска. Такви биле курсевите за: ракување со минофрлачки и
топови, минирање, работа со средства за врски и други.
Во 1944 година, македонското воено школство започнало со
повисок степен на образование и
обука. Во октомври 1944 година,
во селото Кошево-Штипско, започнала да работи артилериската
школа. Во исто време, во селото
Лисец-Велешко, бил отворен интендантски офицерски курс. Во
штабовите на корпусите биле организирани центри за обука на
војници и старешини за ракување
со современо оружје. Меѓу таквите, особено е значаен центарот кај
Тетово, односно артилериската
база во селото Групчин. Курсот за
офицери работел во Марков Манастир. Во декември 1944 година, во
Скопје, по наредба на ГШ на НОВ
и ПОМ била организирана офицерска школа за повисоки воени
раководители, односно за команданти и заменици на команданти
на баталјони и на бригади. Таа
би била соодветна на денешните
командно-штабни школи. Оваа
школа работела с# до средината на
1945 година кога била укината. Со
истата наредба во Тетово бил организиран трупен офицерски курс
за командири на водови и на чети.
проф. д-р Ванче Стојчев

ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА

Во изминатиот повеќегодишен период, Организацијата на
резервните офицери на Република
Македонија остваруваше мошне
добра соработка со Министерството за одбрана на Република Македонија и Генералштабот на АРМ.
Во интерес на ваквата соработка, од страна на Извршниот
одбор на Општинската организациона единица на Пробиштип
беше организиран работен состанок, со учество на претседателот

Работни состаноци на извршните одбори на ООЕ на ОРОРМ со
претставници на Министерството за одбрана во интерес на соработката
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, поширокото членство и
заменик министерот за одбрана
г-дин Емил Димитриев.
На работниот состанок кој се
одржа на 20 мај 2011 година, се
разгледуваше Извештајот за работата во првата половина од годината, а истовремено на присутните на работниот состанок им беа

презентирани претстојните активности до крајот на годината.
Заменик министерот г-дин
Емил Димитриев ги поздрави резервните офицери – учесници на
работниот состанок и го нагласи значењето на активностите на
ОРОРМ во функција на одбранбениот систем на Република Македонија.
Тони Мицевски

Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Виница

ЗА ПРВ ПАТ ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА
ООЕ НА ОРОРМ ВИНИЦА

Општинската организациона единица на ОРОРМ - Виница
за прв пат со сите почести на 20
мај (петок) го одбележа Денот на
резервните офицери на ООЕ Виница - 21 мај, денот кога е роден
трагично загинатиот бранител во
2001 година, капетан Кирчо Димитриов. Во одбележувањето на овој
ден, освен членови на ОРОРМ
учествиваа и најблиските роднини
на капетанот Кирчо и делегации
од Општина Виница.
Овој настан се одбележа пред

споменикот на капетанот Кирчо
Димитриов со полагање на свежо
цвеќе, а потоа во името на ОРОРМ,
претседателот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски му врачи Златна плакета на градоначалникот на Општина Виница, Емил Дончев, по повод
неговиот придонес во работата и
афирмацијата на ОРОРМ. Истовремено беше отворена и новата
канцеларија, лоцирана во просториите на стариот суд, доделена од
страна на Општината Виница, а
наменета за успешно функциони-

рање на ООЕ на ОРОРМ Виница
чиј претседател е м-р Гоце Георгиев.
Паралелно со овој настан,
се одбележа и 68-годишнината од
ликвидирањето на раководството
на Вториот плачковички партизански одред. По тој повод се посети
споменикот на паднатите борци од
НОБ во месноста Врши Дол.
Претседател на ООЕ
на ОРОРМ Виница
м-р Гоце Георгиев

Дел од учесниците на одбележувањето на патрониот празник на ООЕ на ОРОРМ Виница
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Од CIMIC активностите во Холандија

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

CIMIC ОБУКА

Продолжување на обуките за оспособување на CIMIC специјалисти од членовите на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија

визираше формирање на CIMIC
тимови и нивно обучување, за
следните активности: техники за

Дел од учесниците на CIMIC обуката во Холандија
Во CIMIC центарот во Еншеде Твенте, комплекс во Холандиjа,
во периодот од 30.05.до10.06.2011.
година, се одржа курс за „Тактичка цивилно-воена соработка“. На
курсот учествуваа 24 слушатели,
од земјите членки и партнери на
НАТО. Од Република Македонија
учествуваше потпоручникот во
резерва, Али Алили. Обуката се
изведуваше во два дела, практичен и теоретски. Во реализирање
на обуката учествуваа воени и цивилни инструктори од: Холандија,
Германија, Шведска, Италија, Белгија и Данска.
Во теоретскиот беа реализирани повеќе теми, меѓу кои:
значечењето, целта, опремата и
задачата на CIMIC; улогата на Цр-

вениот крст во конфликтни подрачја; улогата на меѓународната
организацијата за емиграција; поимот и правниот аспект на CIMIC;
мировните мисии; CIMIC врски;
цивилна проценка; преговарања и
медијација; оперативна перспектива на CIMIC и други. Значајно е
да се напомене, дека по секое предавање се поставуваа прашања, во
кои, активно учествуваа сите учесници на курсот изнесувајќи ги своите мислења.
Практичниот дел се реализира во период од 4 дена. Првите
два дена се опишуваше ситуацијата во конфликтно подрачје, поточно, конфликт помеѓу две нации и
лоцирање на конфликтните места.
Во следните два дена, се импро-

преговарање; CIMIC проценка,
проект, центар; работа со преведувачи и медиуми. На крај од секоја
вежба инструкторите даваа оценка
за успешноста на вежбата.
Курсот „Тактичка цивилно
воена соработка“ придонесе за
едуцирање на учесниците и овозможи остварување на нивни меѓусебни контакти и размена на искуства. Како потврда за успешно
завршената обука сите учесници
на курсот добија сертификати.
Посебно треба да се напомене, дека организацијатата, сместувањето и исхраната на учесниците
на курсот од страна на домаќинот
беше на високо ниво.
Али Алили

ОДБЕЛЕЖАНА 135 – ГОДИШНИНАТА ОД
РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ

Востаничкото село Разловци
се наоѓа на 20-на километри од
Делчево, на границата меѓу Пијанец и Малеш, на тромеѓето помеѓу
општините Делчево, Пехчево и Берово. Во него, на 20-ти мај 1876
година било кренато Разловечкото востание кое претставува
крупен настан во македонската
историја, пред се заради фактот
што било подготвувано, организирано и материјално помогнато
од македонската духовна и световна интелегенција, со масовно
учество на селаните од Разловци
и од околните села. На чело на
востанието биле; Димитар Поп
– Георгиев, Беровски, поп Стојан
Разловски и Цоне Спасов Ингилизов, кои подготовките за неговото
организирање ги започнале уште
во 1874 година во Солун, кога бил
основан Таен комитет.
Иако целта на раководството
била востанието да не биде локално, туку општомакедонско, како
што е познато, уште при првиот
судир, востаниците морале да се
повлечат пред надмоќната турска
војска. Но, иако обидот на храбрите и слободољубиви патриоти од
овој крај не успеал, Разловечкото
востание е значајно, како доказ, за
будењето на свеста за потребата
со вооружена борба да се извојува
политичка слобода.
По повод овој значаен историски настан, локалната самоуправа од Делчево, во соработка
со ОРОРМ, на 15 мај, во с. Разловци организира одбележување
на 135-годишнината од Разловечкото востание. На овој значаен јубилеј, покрај месното население, претставници на локалната
самоуправа од Делчево и Берово,
120 резервни офицери и подофицери од Делчево, Берово, Пехчево,
Штип, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Виница, Кратово, Карпош, Центар, Чаир, Кисела Вода и
Гази Баба, присуствуваа и голем

број гости, меѓу кои: претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски; градоначалниците на
Делчево и Берово, Горан Малешевски и Драги Наџински, претседателот на Советот на Општина
Делчево Тони Трајановски, екс
пратениците од последниот состав
на Собранието на Република Македонија Марија Рашковска, Миле
Пачемски и Влатко Ѓорчев.
Програмата за одбележување на оваа значајна годишнина
беше исполнета со повеќе содржини. На почетокот, 35 млади
резервни офицери и подофицери од Делчво, изведоа кондиционен марш на релацијата:
с.Тработивиште – с. Разловци во
должина од 10 км. Околу петстотини учесници на прославата, во
Спомен домот на Разловечкото
востание ја посетија постојаната
историска поставка, каде што членот на Организациониот одбор,
новинар и публицист, Васил Маневски, накусо потсети на настаните што се одвивале во Разловци
во 1876 година.
Спомен плочата на поп Стојан
во дворот на црквата „Свети Цар

Константин и Царица Елена“,
за што иницијативата ја покрена
ОРОРМ, ја открија: градоначалникот и претседателот на Советот
на општина Делчево, а проф.д-р
Ѓорѓи Малковски имаше пригодно
обраќање за најзначајните историски настани од предилинденскиот период. На Спомен плочата,
меѓу другото, стои „Поп Стојан
(1800-1876) црковен и револуционерен деец, еден од организаторите и водачите на Разловечкото
востание, најблизок соработник
на Димитар Поп Георгоев - Беровски. Запаметен е од народот
како главен подготвувач, поради
што, востанието било нарекувано
ПОПСТОЈАНОВО. Животот го
завршил во Рилскиот манастир“.
Вториот дел од Програмата
се реализира во дворот на основното училиште „Св. Климент Охридски“, каде што претседателот
на Советот на Општина Делчево,
во пригодното обраќање до присутните, за значањето на Разловечкото востание, меѓу другото, нагласи,
дека „Востанието претставувало
вовед во подоцнежните национално - револуционерни борби на
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македонскиот народ и драгоцено
борбено искуство за Беровски и
неговата чета за идното Кресненско востание во 1878 година“.
Пред построените 120 резервни офицери и подофицери од 14
општини во Македонија, претседателот на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ од Делчево, Васко
Станковски, му предаде рапорт на
претседателот на ОРОРМ проф.
Д-р Ѓорѓи Малковски. Во оваа
пригода, присутните ги поздрави
експратеникот Влатко Ѓорчев, потсетувајќи дека ова е прво споменодбележје на поп Стојан, кој бил
личност која го охрабрувала маке-

донскиот народ за неговата иднина
и добивањето сопствена држава.
Тој, притоа, го нагласи и значењето на резервните офицери и подофицери и нивната Организација и
изрази благодарност за нивното ангажирање во 1992,1999 и 2001 година, како и посебна благодарност
до раководството на ОРОРМ, кое,
во континуитет го негува македонскиот слободарски дух.
Претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, по повод 10-годишнината од воениот
конфликт во 2001 година, им врачи
признанија на: градоначалникот на
Делчево Горан Малешвски, на ре-

зервниот баталјон од Делчево, како
и на најблиските роднини на повредените припадници на безбедносните сили: Бранко Стојковски, Димче Николовски и Златко Арсовски.
Во богатата културно-уметничка
програма
учествуваа:
Фолклорната група „Копачка –
с.Драмче“; КУД „Никола Јонков
Вапцаров“ и КУД „Гоце Делчев“.
Одбележувањето на 132-годишнината од Разловечкото востание
заврши со заеднички ручек во дворот на црквата, што го обезбедија
организаторите и љубезните домаќини.
Живко Трајановски

ИСТОРИСКИ ЧАС ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОД
СМИЛЕВСКИОТ КОНГРЕС

Дел од учесниците на одбележување на годишнината од одржување на Смилевскиот конгрес
Над 50 резервни офицери и
резервни подофицери, членови
на Организацијата на резервните
офицери на Република Македонија, од општинските организациони единици на: Демир Хисар, Битола, Кисела Вода, Центар, Чаир,
Карпош и Гази Баба, на 7-ми мај
2011 година учествуваа на прославата насловена како „Денови на
Смилевскиот конгрес“, по повод

годишнината од одржувањето на
Смилевскиот конгрес од 3-ти до
7-ми мај 1903 година.
По тој повод, пред присутните членови на ОРОРМ и претставниците на другите институции
и организации, претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски одржа историски час, во музејот во с.Смилево. При тоа, тој
истакна дека Смилевскиот конгрес

има големо историско значење во
организирањето и подготовките,
а воедно и подигнување на свеста
кај македонскиот народ за кревање
на востание, со цел за ослободување од петвековното османлиско
ропство, при што посебен акцент
даде на ликот и делото на револуционерот Даме Груев, кој потекнувал од с.Смилево.
Тони Мицевски
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ЗАГАДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
„Загадувањето на животната
средина е емисија во воздухот, водата или почвата, која што може да
биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или емисија од која
што може да произлезе штета за
имотот, или која ги нарушува или
влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите
пропишани начини на користење
на животната средина” (член 5,
став 1, точка 11 од Законот за животна средина Сл.весник на РМ
бр. 53/2005). Сето тоа обусловува
нарушување на законитостите на
еко–системот, базирано на познатите механизми на саморегулирање. Ваквите измени на природата влијаат врз влошувањето на
здравствените, економско-производните и другите неповолности
по условите за живот, со квалитативна измена, на физичките,
хемиските и биолошките карактеристики на воздухот, водите,
земјиштето, храната и вегетацијата.
Како резултат на различните
услови, во кои се изведуваат технолошките процеси во производството, различните методолошки
и климатолошки услови, сезоните
во годината (зима, пролет, лето и
есен) денови, месеци, хидролошки
услови (количина на врнежи), метеоролошките елементи и појави и
сл., природните: орографски, географски и други услови, степенот
на загаденоста на животната средина е различен.
Степенот на влијанието на загадувачките материи врз животната средина зависи од особините на
таа материја (физички, хемиски,
биолошки) од нејзината концентрација, како и од взаемноста на
дејствувањето на различните загадувачи, присутни во животната
средина. Во таа смисла е неопходно користењето на општо-прифатените валидни критериуми за
загадувањето, кои истовремено би
послужиле за контрола и оценка,

а истовремено и насока за превземање на соответни, научни, стручни и технолошки мерки за пречистување на животната средина. Во
тој контекст како основни критериуми се: крајно-дозволената концентрација и крајно-дозволената
доза.
Во системот на глобалниот и
национален мониторинг се вградени две вредности: максимални
еднократна и средна деноноќна,
додека пак според зафатениот
простор од загадувачките материи
постојат така-наречени критични
реони и тоа: локални (претпријатија, помали населени места), регионални (индустриски региони
и поголеми населени места) и национални (нанесување штети на
целокупното население на една
земја).
Загадувањето на медиумите
на животната средина (водата,
воздухот и почвата) е ризично и
од различни штетни материи и
опасни супстанци и емисии.
Загадување на водите. Водата се смета загадена кога составот и состојбата посредно или
непосредно се изменети до тој
степен, што таа неможе да се користи за она што е наменета, тоа
подразбира, такво влошување на

хемискиот, физичкиот и биолошкиот состав, количините и особините на водите, произлегувајќи од
антропогени дејства, што ги прави
да бидат загадени, опасни и штетни за човекот, животните и растенијата, како и за искористување
за индустриски и мелиоративни
намени.
Загадувањето на воздухот
означува, настаната промена во
составот на воздухот што предизвикува опасност по човекот, животните и растенијата, односно
емитување во воздухот на гасовите, течни и цврсти супстанци.
Загадувањето на почвата
означува, промена на физичките,
хемиско-физичките, хемиските и
биолошките особини на почвата,
при што настанува губење на квалитетот на почвата како природен
ресурс без кој животот на луѓето,
животинскиот и растителниот свет
е невозможен. Почвата е површинскиот–растресит дел на литосферата која се формирала во текот на
долгата еволуција на земјата, како
резултат на заемното дејство на
физичките, физичко-хемиските и
биолошките фактори.
Загадувањето на животната
средина стана светски проблем
Развојот на современата цивили-
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зација, со силната експанзија на
нови технологии, одредено деструктивно однесување на човекот во сите домени на стопанскиот
живот, енормното експлоатирање
на природните ресурси, демографската експанзија, технолошките
катастрофи, противречносите во
современата меѓународна заедница и др. претставува хазард со потенцијални опасности за длабоки
и брзи промени во еко-системот и
нарушувањата на еколошките норми.
ЗАГАДУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА КЛУЧНИТЕ МЕДИУМИ
Воздухот, е неопходниот природен медиум за опстанок на живите суштества. Воздухот ја обновува земјата до 970 км височина и
има маса од 5,3 х 1015 тони (5,3
трилиони тони) или на секој човек
на земјата при денешна густина на
населеност, му припаѓаат по 2,5
милиони тони воздух. За опстанок
на живите организми е потребен
воздух со добар квалитет и тоа
постојано и непрекинато. Без храна човекот може да издржи околу
5 недели, а без воздух само околу
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5 минути. Познато е дека атмосферата претставува тенок слој на
воздушна обвивка на планетата
Земја, а според густината на воздухот може да се подели на повеќе
слоеви.
Во природно чистиот воздух,
покрај основните гасови кои имаат
исти концентрации, се среќаваат и
други гасови во променливи количини, како што се водената пареа
и нејзините кондензациони творби
(водени капки, замрзнати кристали и др.), сулфур диоксид, сулфуроводород, азотни оксиди, озон,
метан и др.
За животинските и растителни организми па и за самиот човек, од првостепено значење е да
се сочува кислородната рамнотежа, особено во реоните, каде што
е сериозно нарушена. Само за последните 100 години се уништени
околу 245 милиони тони кислород,
а на негово место во атмосферата
се исфрлени близу 360 милиони
тони јаглероден диоксид. Само
автомобилите што се цени дека во
светот ги има над 400 милиони,
трошат повеќе кислород отколку
вкупното човештво на Планетата
Земја.

Атмосферата во воздухот
може да се загади од:
- Природни фактори (по природен пат) и
- Антропогоени фактори (со
активностите на човекот)
Продуцираните
загадувачки материи од природно потекло
(почвената прашина, продукти од
вулкански ерупции, пожари, биолошки разградувања и др.) само по
себе не претставува толкава опасност во споредба со т.н. односно
загадувања кои се предизвикани
од човековата активност. Близу
две третини од сулфурните соединенија во атмосферата доаѓаат од
природни извори, а соединенијата
од азотот во воздухот доаѓаат како
резултат од активноста на бактериите.
Природните извори на загадување, со исклучок на вулканските ерупции, се доста широко и
рамномерно распоредени во целата земјина топка.
Антропогените извори на загадување предизвикани од страна
на човекот, обично се концентрирани на помали предели, поврзани со
поголемите градови, индустриски
области, големи сообраќајници и

т.н. и самото тоа условува создавање на опасни жаришта кои се сметаат за критични реони. Тие можат
да бидат од локален карактер, ако
претставуваат единачни претпријатија или мали градови до 100 илјади жители, каде штетните полуции,
кои се емитираат, вршат раздвојување на една или друга кокмпонента
на животната средина. Со такви извори на загадување можат да бидат
зафатени и поголеми предели (региони) како што се големите градови
и индустриските реони каде различните производствени објекти можат
да извршат комплено разорување на
околината. Сите тие се претвараат
во национални критични региони
со што се нарушува природната
состојба на животната средина и
се нанесува штета на целокупниот
жив свет на една држава и нејзината
економија.
Загадувачите што се емитираат во една држава, со воздушните
струи се пренесеуваат на големи
растојанија, на тој начин можат
да поминуваат и во држави кои не
преставуваат извор на загадување.
Тоа значи дека денешното атмосферско загадување има глобален
карактер и не познава национални
граници.
Постојат голем број извори
од антропогено потекло кои го загадуваат атмосферскиот воздух,
од кои како најважни можат да се
истакнат: индустријата за производство на топлотна и електрична
енергија, металургијата, хемиската индустрија, градежната индустрија, рударството, прехранбената
индустрија, сообраќајот и земјоделското стопанство.
Во процесот на производството на топлотната енергија во
индустриските објекти, во постројките за централо греење,
индивидуалните ложишта, доаѓа
до високи емисии на штетни полуции, поради голема бројност на
емитерите од една страна и користење на фосилни горива од друга
страна. Големината на емисијата е
во тесна врска со видот на користениот енергент (огревно дрво,
јаглен, нафта, мазут, природен

гас). При целосното согорување
на енергетското гориво чадните
гасови се состојат од СО2, водена
пареа, кислород и азот, а доколу
содржи и сулфур диоксид. Според тоа количината на одделни
загадувачи кои се ослободуваат во
атмосферата зависи од хемискиот
состав, односно учеството на одделни хемиски елементи во разните видови горива, големите количини фосилни горива се користат
и при добивање на електрична
енергија (во нашата земја такви
објекти се РЕК Битока, РЕК Осломеј, ТЕЦ Неготино).
Материите од црната металургија кои го загадуваат атмосферскиот воздух се: сулфурните
соединенија, јаглерод моноксид и
јаглерод диоксид. Хемиската индустрија спаѓа меѓу големите загадувачи. Оваа индустриска гранка
во атмосферата емитува сумпор
диоксид и капки од сулфурна киселина.
Сообраќајот,
атмосферскиот воздух го загадува со голема
количина прашина, чад, сулфур,
јагленород моноксид, јагленород
диоксид, азотни оксиди, јагленоводороди, олово и други штетни
гасови.
Градежната индустрија издвојува значајна количина на загадувачки материи, на пример во
нашата земја Скопската цементарница “ТИТАН” (УСЈЕ), Окта,
производните капацитети што се

наоѓаат на локацијата на железарница “Скопје” и други објекти во
нашата земја.
Рударството, земјоделството,
прехранбената индустрија,
издвојуваат разновидни гасови и
пареи и стануваат се поголеми извори на загадување на атмосферскиот воздух.
Мерки и методи за заштита на
атмосферскиот воздух
Се поголемата опасност од
атмосферското загадување, а со
тоа и останатите сектори на животната средина, ги принудува
сите држави, па и нашата држава
Република Македонија сериозно
да го решаваат овој проблем. Главната задача на сите земји во светот
треба да биде ангажираноста во
одржувањето на атмосферскиот
воздух во почиста состојба.
Кога станува збор за мерките
и методите за заштита на квалитетот на атмосферскиот воздух тие
можеме да ги поделиме во две групи и тоа:
- превентивни
- директни
Превентивните мерки и методи, се превземаат при изборот
на енергетските горива кои се користат во сите стопански гранки
земајќи во предвид хемискиот состав, значајна мерка за заштита на
атмосферскиот воздух е правилниот избор на технолошкиот процес,
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односно да се применуваат технологии кои ќе издвојуваат што е
можно помалку штетни отпадни
материи. Според тоа, потребно е
штетните полуции на некој начин
да бидат задржани на самото место каде што се формираат или пак
да бидат редуцирани до минимални вредности. Поради што е неопходно преобразување на ваквиот

многу ефикасно го подобруваат: парковите, зелените заштитни
појаси, дрворедите и шумските
појаси, покрај тоа што не прифаќаат прашина, ги апосрбираат
гасовите и чадовите исфрлени од
сообраќајните средства, ја намалуваат и амотризираат бучавата.
При избирањето на растителните
видови за вакви цели, предност би
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тип на технологии и нивното автоматизирање, така што отпадните
гасови и тврдите честици да имаат
можност повторно да бидат искористени.
Директни методи за заштита на атмосферскиот воздух
се разновидни апарати и уреди
за прочистување на загадениот
воздух пред да биде исфрлен во
атмосферата. Конструкцијата на
апаратите зависи од физичките и
хемиските својства на полуциите,
концентрацијата, волуменот, температурата. Кои методи и какви
постројки ќе биде користена зависи од ефикасноста на пречистувањето на загадениот воздух.
Лесно применлива мерка за
заштита на атмосферскиот воздух
е пошумувањето на градските и
околните градски површини. Шумата претставува облека на земјата, која влијае на формирањето на
климата и е лекар и чувар на здравјето на човекот. Во населените
подрачја квалитетот на воздухот

требало да се дава на листопадните дрвја, бидејќи имаат поголема
лисна површина и сталожената
прашина, дождовите можат многу
бргу да ја измијат, со што функцијата за врзување на прашината
се регенерира, зелените површини
ја подобруваат климата, ја намалуваат летната горешина, ја зголемуваат релативната влажност
на воздухот за 10-15%. Само една
стогодишна бука, за само еден ден
испушта околу 400 литри вода,
што има големо влијание врз хумидноста на атмосферскиот воздух.
Значи, во заштитата на атмосферскиот воздух мора да се
превземат строги мерки и критериуми, што го бара современата
технологија, како и целиот комплекс на директни превентивни
методи, предвидени со законската
регулатива.
м-р Душан Маџоски
(продолжува во следниот број)
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