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ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Од активностите на ОРОРМ

Пригодно обраќање на
заменик министерот за одбрана
г-дин Емил Димитриев пред
учесниците на државниот натпревар

СИЛЕН ПАРТНЕР ВО ГРАДЕЊЕТО НА
Во рамките на Програмата ОДБРАНБЕНИОТ СИСТЕМ
за обука за 2011 година на Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија (ОРОРМ),
на 25 јуни во касарната “Алекса
Демниевски – Бауман” во Велес, во поширокиот регион на
с.Ветерско и на стрелиштето
“Долно Оризари”, беше организиран Државен натпревар во
движење по азимут и во гаѓање
За првпат организиран државен натпревар на резервните офицери и подофицери во две дисциплини истовремено (движење по
азимут и гаѓање со пиштол)

со пиштол 7.62 мм. Целта на
натпреварот беше обновување
на стекнатите знаења и вештини,
запознавање на топографските
карактеристики на просторот,
кондицирање и усовршување на
воените вештини за што поуспешно ракување со оружјето.
Реализацијата на планираните содржини на оваа значајна
програмска активност, на која
учествуваа преку 200 резервни офицери и подофицери од
28 општински организациони
единици (ООЕ) на ОРОРМ, за-

почна со постројување и предавање рапорт во касарната во
Велес. Примајќи го рапортот од
претседателот на Извршниот одбор на ОРОРМ во Велес, резервниот поручник Дејан Гавазов,
на учесниците на натпреварот
им се обрати претседателот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски. Во неговото поздравно
обраќање, тој, накусо потсети на
остварените резултати досега и
на приоритетните задачи во идниот период, при што, посебно
(Продолжува на стр.2)
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ја нагласи успешната соработка
со МО и ГШ на АРМ. “Најдобра
потврда за тоа се и најновите измени во Законот за одбрана со
кои децидно е регулирана соработката помеѓу МО и ОРОРМ”,
истакна, меѓу другото, претседателот Малковски.
Државниот натпревар го отвори заменикот на министерот
за одбрана Емил Димитриев,
кој во пригодното обраќање до
учесниците го потенцира значењето на ОРОРМ, потсетувајќи
дека “МО и натаму ќе ги помага
програмските активности на Организацијата на која гледа како
на силен партнер во градењето
и функционирањето на одбранбениот систем на Р.Македонија”.
Во содржината движење по
азимут, чија маршрута изнесуваше 5 км, екипите на непознат
терен имаа задача да пронајдат
4 контролни точки. Првото место го освоија претставниците
на ООЕ од Гази Баба, второто,
претставниците на Струмица,
а третото, претставниците на
Крива Паланка. Во гаѓањето со
пиштол, првото место го освои
екипата на Кисела Вода, второто
Кичево, а третото Чаир. Поеди-

нечно, најдобри беа: резервниот
водник Тони Јефтимов од Кисела Вода (44 кругови); потполковник м-р Златко Кузманов од
Кисела Вода (43 кругови) и полковник м-р Борко Симоски од
Карпош (42 кругови). Значајно е
да се нагласи дека натпреварот
во гаѓање со пиштол се реализира во отежнати услови (силен
ветер со над 70 км на час), што
претставуваше посебен предизвик за сите учесници.
На најдобрите екипи во
двете содржини, претседателот
Ѓорѓи Малковски им врачи пехари, а на учесниците во најдобрите екипи, медали.
Медали им беа врачени и на
најдобрите тројца поединци во
гаѓањето со пиштол. На натпреварот учествуваа и 4 женски екипи (една во движење по азимут
и три во гаѓање со пиштол) членови на секциите на резервните
офицери - жени од Скопје и Кратово. Во гаѓањето со пиштол. поединечно најдобри беа: Горданка
Соколовска, Ленче Велиновска и
Ивана Начарова, за што им беа
врачени посебни признанија.
За успешната реализација
на оваа програмска активност,

значаен е придонесот на МО
и ГШ на АРМ кои обезбедија
целосна логистичка поддршка
преку Командата за обука (КзО)
и Командата за логистичка поддршка (КЛП), а во подготовките
и изведувањето на содржините непосредно беа ангажирани:
потполковниците Ацо Младенов
и Драго Андријаниќ, мајорот
Дејан Јовановски, наредникот
Зоранчо Марковски и постарите водници Кемал Незири, Алан
Кундевски, Тони Караџолов и
Синиша Ангеловски.
Државниот натпревар го
следеа поголем број гости меѓу
кои: заменикот на министерот
за одбрана Емил Димитриев,
деканот на Воената академија,
полковникот проф.д-р Росе Смилевски, командантот на КзО
полковникот Љупчо Костовски,
претставникот на Дирекцијата
за заштита и спасување Билјана Симова, потполковникот м-р
Златко Кузманов, претставник
на МО во Извршниот одбор на
ОРОРМ и полковникот м-р Борко Симовски, координатор на активностите помеѓу ГШ на АРМ
и ОРОРМ.
Живко Трајановски
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ДОСТОИНСТВЕНО ОДБЕЛЕЖАН
ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

На 8-ми септември Организацијата на резервни офицери на Република Македонија достоинствено
го одбележа Денот на независноста
и осамостојувањето на нашата татковина, Република Македонија. По
тој повод, претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, одржа
работен состанок со претседателите
на ООЕ на ОРОРМ од Скопје (Кисела Вода, Карпош, Центар, Чир и
Гази Баба). На состанокот покрај
разговорот за досегашните активности и активностите кои претстојат
до крајот на годината, се направи и
историска ретроспектива, на значењето и улогата на ОРОРМ во осамостојувањето на Република Ма-

кедонија. Пред 20 години, во 1991
година, од страна на тогашното раководство на ОРОРМ, беше доставен акт до општинските организациони единици, со кој се повикуваат
резервните офицери и подофицери
масовно да излезат на Референдум и
да гласаат за самостојна и суверена
Република Македонија.
Исто така, по повод јубилејот
20 години од независноста и осамостојувањето на Република Македонија, на локално ниво од страна на
извршните одбори на општинските
организациони единици на ОРОРМ
беа одржани работни состаноци.
Посебно значење имаше работниот состанок што се одржа

во ООЕ на ОРОРМ Карпош, кога
сегашниот претседател Душан
Маџоски, а за време на Референдумот секретар на Извршниот одбор
на Собранието на ОРОРМ, во своето излагање зборуваше за овој значаен ден за нашата татковина, како
и за задачите што ги имаа резервните офицери во тој период. Исто
така, во таа пригода тој го причита
изворно писмото што беше упатено до сите резервни офицери и
подофицери на РМ, со кое се повикуваат да излезат на Референдум и
го дадат гласот за независна и самостојна Република Македонија.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 3

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

ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ОД НОАВМ
(Продолжува од претхотниот број)

Четврта МНОУБ
Бригадата е формирана на 24
јули 1944 година на Лисец, на планината Плачковица. Во нејзиниот
состав влегоа 150 борци и старешини. Поголемиот дел од борците
дојдоа од составот на Втора МНОУБ, но и дел од составот на борците на Третата МНОУБ.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Команданти
Борис Милевски, командант од
23 јули до 3 октомври 1944 Никола Пеев-Груев, командант од 3
октомври 1944 Заменик-команданти: Васил Карангелески, заменик-командант од 23 јули 1944
Димитар Шутаревски-Аргир, заменик-командант од 17
септември 1944 Саво Јакимов
Петралички, заменик-командант
од 17 октомври1944Политички комесари Кирил Михајловски-Груица, политички комесар од 23 јули
1944Раде Гогов-Црноречки, политички комесар од 17 септември
1944 Момчило Митревски, политички комесар од 17 о к т о м в р и
1944 Заменици на политичкиот
комесар: Раде Гогов-Црноречки,
заменик на политичкиот комесар
од формирањето на 23 јули 1944
Драган Зафировски-Лефтер, заменик на политичкиот комесар од
17 септември 1944 Началници на
штабот: Александар Минчев, началник на штабот од 17 септември
1944 Мито Димитриевски, началник на штабот од 17 октом ври
1944
По формирањето бригадата
дејствува во пределот на Источна
Македонија. На 20 септември 1944
година во нејзиниот состав влезе
Струмичкиот НОПО. Формациски
4. МНОУБ делуваше во најпрвин во составот на 50. МНОД на
НОВЈ. На 10 октомври 1944 година по формирањето на 51. МНОД
на НОВЈ, 4. МНОУБ формациски

влезе под нејзина команда. Во
своите борбени операции бригадата на 6 август 1944, навлезе во
с. Зрновци, а потоа ги изведе нападите на Блатец, Берово, Виница и
други населени места. Во почетокот на септември 1944, 4. МНОУБ,
доминираше со ослободениот терен на малешевско и делчевско. На
8 септември 1944, единиците на
оваа бригада влегоа во ослободено
Делчево, а на 11 септември 1944,
германските единици кои се движеа од југ кон север од правец на
Кочани навлегоа во Делчево. На 19
октомври единиците на Четвртата
МНОУБ конечно го ослободија
Делчево од германските единици.
Оваа бригада стана расадник на
нови борци за 13., 14., 19., 20. и 21.
МНОБ. Во рамките на операциите
за конечно ослободување на Македонија бригадата учествува во
борбите за ослободување на Кочани, Струмица и другите населени
места од источна Македонија.

Четврта (Седма) Албанска
МНОБ
Оваа бригада е формирана на
26 август 1944 година на планината Караорман во Западна Македонија. При формирањето бригадата
го доби името 4. шиптарска НОБ.
Во извештајот на ГШ на НОВ и
ПОМ до ВШ на НОВЈ од 31 октомври 1944 година,бригадата е
наречена Прва македонска-шиптарска бригада. Во литературата
најчесто таа се нарекува Четврта
албанска МНОБ. Подоцна со воената реорганизација на единиците
на НОВ и ПОМ, оваа бригада е
преименувана во Седма албанска
МНОБ. Основата за формирање
на бригадата ја дава Албанскокичевско-дебарскиот НОПО и новодојдените борци.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Команданти

Нафи Сулејмани, командант до
март 1945 Чедомир Ѓукиќ, командант од март 1945 Замениккомандант Шаин Садику, заменик-командант Нафи Сулејмани,
заменик-командант од март 1945
Политички комесари Кемал Аголи, политички комесар Муртеза
Пеза, политички комесар Џафер
Кодра, политички комесар до март
1945 Ѓорѓи Бановиќ, политички
комесар од март 1945 Заменици
на политичкиот комесар Џафер
Кодра, заменик на политичкиот
комесар Димитар Каламата, заменик на политичкиот комесар од
март 1945 Началник на штабот
Боро Тодоровски, началник на
штабот од март 1945.
На денот на формирањето
бригадата броеше околу 450 борци, претежно од албанска националност од територијата на Македонија, но во нејзиниот состав
имаше и борци Македонци, Турци
и Црногорци. 4. албанска МНОБ,
беше вооружана со 152 пушки
30 пушкомитралези, 32 шмајзери
3 тешки митралези, 1 тежок минофрелач, 3 лесни минофрлачки,
1 противтенковска пушка и без
оружје биле 52 борци.
На 15 септември 1944 година,
во с. Вранешница, бригадата формациски влегува во состав на 48.
МНОД. Таа заедно со останатите
МНОБ од составот на оваа дивизија, имаше задача да учествува во
борбените операции во реонот на
Кичевско. По ослободувањето на
Македонија, 4. албанска МНОБ,
во периодот од 15 до 25 декември 1944 година во Тетово, беше
пополнета со нови борци до полн
формациски состав.. На 7 јануари 1945 година оваа бригада беше преименувана од 4. албанска
(шиптарска) МНОБ, во 7. албанска
МНОУБ. Со новиот формациски
број, таа влезе во составот на 48.
МНОД од составот на ЏВ МНО-
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УК По доаѓањето на корпусот во
Белград на Сремски фронт, бригадата формациски влезе во состав
на 42. МНОД. На 1 февруари 1945
година, 7. албанска МНОУБ, во
својот состав имаше 2796 борци
и старешини, 81 коњ, 616 пушки,
10 митралези, 12 пушкомитралези,
21 автомат и 4 минофрлачки. Таму, таа учествуваше во борбите на
Сремскиот фронт во напорите за
конечната победа над фашизмот.
Од оваа бригада, на Сремскиот
фронт, загинаа околу 288 борци и
старешини.

Петта МНОУБ
Бригадата е формирана на 2
август 1944 година на Кожув Планина близу с. Зборско во месноста
Влашки Колиби. Во нејзиниот состав влегуваа борци во најголем
дел од прилепскиот крај. Таа во
почетокот имаше три баталјони со
околу 750 борци и старешини. Овој
број во наредниот период ќе нарасне на 1200 борци и старешини.
Командниот состав го сочинува Команданти: Методија Поповски-Мајка, командант од 2 август до средината на октомври1944
Заменици кманданти Илија (Јовановски) Игески-Цветан-Игне,
заменик командант од 2 до 28 август 1944; Политички комесари:
Ѓоре Велковски-Коста, политички
комесар од 2 август 1944 Панде
Ташковски, политички комесар од
средината на октомври 1944, Замениници на политичкиот комесар
Љубен Георгиевски-Љупта, Пецо
Атанасовски-Думбало, заменик на
политичкиот комесар од средината на октомври 1944, Началник на
штабот Иван Бежиновски, началник на штабот
Веднаш по формирањето
бригадата води борби во реонот на
Богомила и Поречието. На 6 септември 1944, бригадата прв пат го
ослободува Градско и руши шест
мостови на реката Вардар во пределот кон Велес. Во текот на завршните операции за ослободување
на Македонија, 5. МНОУБ, заедно
со останатите единици на НОВ и
ПОМ, учествува во нападите на
патниот правец Битола-Прилеп,
Ресен-Охрид и Скопје-Тетово. Во

рамките на овие операции кои влегуваат во состав на 41. МНОД на
НОВЈ, 5. МНОУБ, учествува во
борбите за ослободување на Прилеп од 29 октомври до 2 ноември
1944 година. На 5 ноември 1944
таа влезе во ослободен Ресен, а
потоа учествуваше во борбите
за ослободувањето на Охрид. По
завршувањето на операциите за
конечно ослободување на Македонија, 5. МНОУБ, е упатена за
Битола преку Струга и Охрид, каде во декември 1944 година го заврши својот борбен пат. Таму таа е
реорганизирана и трансформирана во 2. бригада на 8. дивизија на
КНОЈ. Основна задача сега беше
заштита на јужната државна граница.

Шеста МНОБ
Наредбата за формирање на
6. МНОБ, ГШ на НОВ и ПОМ ја
издаде во директивата бр. 2 од 16
август 1944 година. Во неа ГШ на
НОВ и ПОМ дава инструкција
од постоечките и новомобилизираните борци да се формира оваа
бригада.
Реализацијата на наредбата
на ГШ на НОВ и ПОМ и формирањето на бригадата, беше извршено
со извесно задоцнување на 6 септември 1944 година на падините
на Славеј Планина-Караорман, во
западна Македонија. На чинот на
формирањето присуствуваше и
претставникот на ГШ на НОВ и
ПОМ и делегат на ЦК КПМ Видое Смилевски-Бато. Раководните кадри на бригадата произлегоа
од составот на 1. МНОУБ и 1.
косовско-метохиска НОБ, а сите
организационо подготовки ги организираше претставникот на ГШ
на НОВ и ПОМ и ЦК КПМ, Видое
Смилевски-Бато.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Командант
Драгутин Ѓорѓевиќ-Алија, од формирањето командант до1 јануар
1945 Заменик-команданти Захарие
Трајковски-Брко заменик-командант до крајот на септември 1944
Миле Филиповски-Максо, заменик-командант, кој беше ранет и
на 11 октомври 1944 е заменет од
Павле Крстевски-Мијакот заменик

командант од 11 октомври 1944;
Политички комесар Киро Сотировски-Сатрогов, политички комесар; Заменик политички комесар
Младен Милошевски, заменик на политичкиот комесар. Началник на штабот Влајко Милачиќ, началник на штабот.
Во составот на бригадата
влегоа четири баталјони, со околу
1500 борци, заедно со борците од
составот на Дримколскиот НОПО,
кој по формирањерто на бригадата
е приклучен кон неа и поголемиот
дел на борците од Охридската дополнителна бригада, кои на 6 октоври 1944 година беа приклучени
кон 6. МНОУБ. Составот на борците беше главно од Западна Македонија, кои своето прво борбено
искуство го стекнаа во редовите
на 1. МНОУБ и 1. македонскокосовска НОУБ.
Веднаш, по свечениот чин на
формирање, 6. МНОУБ, се упати
кон Крушево за да го ослободи.
Тоа беше нејзина прва борбена задача. На патот кон Крушево, бригадата води борба кај караулата
Трула, која беше заземена и потоа
следуваше и ослободување на селото Цер. Натамошниот борбен
пат на бригадата се одвиваше во
правецот на Пуста Река и Крушево. По заедничкиот договор и план
со НОПО “Питу Гули”, тие на 8
септември 1944 заеднички, без
борбени акции, бидејќи бугарската војска веќе беше повлечена од
градот, навлегоа во Крушево. Но
за 6. МНОУБ немаше одмор, таа
по краткиот претстој во слободно
Крушево, на 10 септември 1944
година по наредба на ГШ на НОВ
и ПОМ, беше упатена на марш
преку Бушова Чешма, с. Пласница, с. Лисичани и с. Челопеци кон
Бродско и Кичевско. Тука, на овој
терен, 6. МНОУБ, имаше задача
да го штити реонот кон с. Зајас и
другите села од ова подрачје каде
уште доминираа балистичките
вооружени формации. Веќе на 11
септември 1944, бригадата се наоѓаше југоисточно од Кичево во
с. Челопеци во правец кон комуникациите Кичево-Битола и Кичево-Прилеп. На 12 септември
1944 година, 6. МНОУБ добива
задача за напад на с. Зајас. За таа
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цел бригадата тргнува на марш во
прваец: с. Староец, с. Србјани, с.
Другово, планината Дрен до Арап
Кула. Ноќта на 13/14 септември
1944, бригата пристапува кон извршување на задачата со изненадување да го нападне с. Зајас, кое
беше брането од балистичките
сили под водство на Мефаил Шеху.
Но намерата на бригадата да ги изненади балистите била откриена, и
затоа следуваше одлука за одложување на акцијата. Од тука бригадата тргнува во правец на с. Јаворец,
с. Добреноец кон с. Лавчани. На
15 септември бригадата се упатува на марш кон с. Карбуница и с.
Челопеци и понатаму кон селата
Орланци, Миокази, Светорече и
Ижишта. На овој терен, основната
задача на бригадата беше чистење
на просторот од остатоците на балистичките и други квислиншки
формации. Ова го потврдуваат и
податоците за скоро секојдневните
помали судири со овие вооружени
формации. Оттука следува марш
на бригадата во правец на с. Гарани, с. Премка и с. Шутово. На 20
септември штабот на бригадата е
преместен во с. Миокази, а потоа
тргнува во марш кон с. Световраче
и с. Крушица. Тука во реонот на с.
Шутово, с. Премка, с. Србица и с.
Ново Село доаѓа до жесток судир
со балистите. Набргу потоа, борбите со балистите се проширија
и на околните села. По борбите,
бригадата се повлекува во првец
кон с. Долно Крушје. Делот од
бригадата кој стаса во с. Српци, на
23 септември 1944, продожи кон
Македонски Брод. Тука на 27 септември 1944, од 1., 6. и 15. МНОБ
и 4. албанска НОБ, беше формирана 48. НОД на НОВ и ПОЈ. Истиот
ден бригадата има жесток судир со
балистите кај с.Карбуница. На 3
октомври 1944 година бројната состојба на 6. МНОУБ изнесува 631
борец со 465 пушки, 37 пушкомитралези, 45 шмајзери, 2 тешки
митралези, 2 тешки минофрлачки, 3 лесни минофрлачки, 3 противтенковски пушки 1 џон бул и
без оружје биле 86 борци. На 7 октомври 1944 година бригадата тргнува на марш кон с. Челопеци, с.
Крушица и с. Орланци. Таа имаше
задача да учествува во координи-

раниот напад во реонот на Кичево
заедно со останатите македонски
единици. Најжестоки борби бригадата имаше кај с. Шутови и с.
Премка, по што таа се повлекува
во с. Челопеци и с. Ижиште. По
овие борби, следува дополнување
на 6. МНОУБ со нови борци од составот на Дримколскиот НОПО и
Охридската дополнителна бригада, а еден баталјљон од 6. МНОУБ преминува во соствот на 15.
МНОБ. По балистичките напади
на с. Самоков и Поречието, бригадата заминува на тој терен заради
заштита на населението. Таа се
распоредува во реонот на Македонски Брод и Поречието.
На 20 октомври 1944 година, бригадата формациски влегува
во соствот на 42. МНОД на НОВ.
По ова 6. МНОУБ, добива задача
да дејствувана просторот на Сува
Гора. Во жестоките борби заедно
со останатите бригади на НОВ и
ПОМ кои дејствуваа на овој терен, 6. МНОУБ ги започна своите
операции на 24 октомри 1944 година. Од овие борби, најжестока е
борбата на Сува Гора кај месноста Табахан на 25 октомври 1944
година. По борбите на Сува Гора,
бригадата се повлекува во Самоков, каде на 9 ноември 1944 година формациски се приклучува
кон 48. МНОД на НОВЈ. Следува
периодот на учество на 6. МНОУБ во операциите за конечна победа и ослободување на Кичево и
Гостиварско. Во текот на втората
половина на ноември 1944 година,
бригадата учествува во чистењето
на балистичките остатоци на теренот на Кичевско и Гостиварско. По
конечното ослободување на Македонија, во периодот на втората
половина на ноември 1944 до мај
1945 година, 6. МНОУБ, учествува
во борбените операции за чистење
на теренот на Кичевско, Дебарско, Гостиварско и Тетовско. Една
од нејзините последни операции
е операцијата за апсењето на озлогласениот балистички водач
Џемо Хаса Симница во почеткот
на мај 1945 година, во с. Врапчишта. На 15 јули 1945 година бригадата влезе во состав на единиците
на КНОЈ. Во текот на борбите од
оваа бригада загинаа 108 борци.

Седма МНОБ
Таа официјално е формирана на 22 август 1944 година
во с. Зборско во Егејскиот дел
на Македонија. Составот на борците на бригадата главно беше од
битолско-преспанскиот
регион,
од кои некои веќе беа прекалени
борци на Битолско-преспанскиот
НОПО, баталјонот “Стиф Наумов“,
баталјонот “Страшо Пинџур“ и
баталјонот “Мирче Ацев“, поради
што и бригадата беше нарекувана
7. битолска МНОБ. На денот на
формирањето бригадата, броеше
320 борци, распоредени во три баталјони. Орган на бригадата беше
весникот “Удар”.
Командниот состав на бригадата го сочинува
Команданти Васко Карангелески, командант од 22 август
1944до 4 октомври 1944 Васил
Бошевски командант од 4 октомври до крајот на месецот 1944
Пецо Гудовски командант од 24
септември 1944 Заменик-команданти Пецо Гудовски, заменик-командант од 22 август 1944 Борис
Стојановски заменик-командант
од 24 септември 1944 Васил Бошевски, заменик командант од 4
октомври 1944 до крајот на месецот Политички комесари Илија
Илијевски Митревски, политички
комесар од 22 август 1944 Драги Тозија, политички комесар од
средината на октомври 1944 Заменицви на политичкиот комесар
Пецо(Петар) Божиновски-Кочо,
заменик на политичкиот комесар
од 22 август 1944Димче Кепевски, помошник на политичкиот
комесар од средината на октомври 1944 Началници на штабот
Александар(Алеко) Вељановски,
началник на штабот од 22 август
1944 Владо Стрезовски, началник
на штабот од 24 септември 1944 и
Алфонс Дерикочов, началник на
штабот од средината на октомври
1944.
По формирањето, бригадата
тргна во напад на бугарските единици на планините Ниџе, Баба и
Кајмакчалан. Нејзините борбени
акции потоа се шират и на подрачјето на Ресенско сé до капиту-
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лацијата на Бугарија. Во наредниот
период 7. МНОБ, изведува операции против германските единици
кои се повлекуваа од Грција кон
север и балистичките формации во
западниот дел на Македонија. Таа
учествува во борбите во Битолско, Ресенско, Охридско, Кичевско, Дебарско, Гостиварско се до
конечното ослободување на Тетово. Со воената реорганизација на
единиците на НОВ и ПОМ, на 15
декември 1944 година во Тетово 7.
МНОБ расформирана, а нејзините
борци и старешинскиот кадар влегоа во состав на 1. и 2. МНОУБ кои
формациски припаѓаа на составот
на 48. МНОД на НОВЈ. Оваа дивизија понатака формациски влегуваше во составот на новиот реорганизоран ЏВ МНОУК на НОВЈ.
Бригадата е одликувана со Орден
заслуги за народ со златна свезда
и со Орден братство и единство со
златен венец.

Осма велешка МНОУБ
Формирана на 2 септември
1944 година во с. Отешино-Велешко. Формациски таа влезе во
составот на 42. МНОД.
Командниот состав го сочинува: Команданти Киро Чауле, командант од 2 септември 1944 до
префрлањето на бригадата во Гевгелија мај 1945 Захарија Трајковски, командант Заменик-команданти Павле Игновски-Секула,
заменик-командант од 2 септември
1944 до 25 декември 1944 Ѓуро Томичиќ, заменик-командант Политички комесари Боро Мокров, политички комесар од 2 септември
1944 до 25 декември 1944Лука Чавор, политички комесар Петар Гогиќ, политички комесар Заменици
на политичкиот комесар Никола
Митевски-Жужи, заменик на политичкиот комесар од 2 септември
1944 до крајот на првата декада на
1945 Кузман Смилевски, заменик
на политичкиот комесар Началници на штабот Круме Попстефанов (Поп-Стефанов), началник на
штабот од 2 септември 1944 Киро
Хаџикостов, началник на штабот
Борис Жабевски, началник на штабот Ѓуро Томичиќ, началник на
штабот.

При формирањето бригадата
броеше околу 500 борци и старешини. Формациски таа влезе во
составот на 42. МНОД на НОВЈ.
Веднаш по формирањето,
бригадата започна со борбени
дејства во пределот на Велешко
каде учествува во минирањето на
патнит правци Велес-Прилеп и
Велес-Скопје. Во овие правци се
извлекуваа германските единици
од составот на армиската група Е
од југ кон север и се вршеше разоружувањето на бугарската војска
на овој терен.
Потоа бригадата се упатува
кон селата Говрлево, Здуње, Растеж и Седларево во пределот на
Сува Гора. Тука по жестоките борби со балистичките сили, бригадата, повторно е вратена на теренот
на Велешко, за да учествува во
операциите за конечното ослободување на Велес. На 9 ноември
1944 година 8. МНОУБ заедно со
3. и 12. МНОУБ, по жестоките
борби го ослободија Велес. Во
наредниот период следуваат борбите за конечното протерување на
Германците и нивните соработници од територијата на Македонија.
Сега 8. велешка МНОУБ дејствува
во составот на 50. МНОД и е ангажирана во источниот предел на
Скопско. Таа во пределот на реката
Пчиња таа учествува во придружните операции за ослободувањето
на Скопје. На 14 ноември 1944
година Осмата велешка МНОУБ,
влегува во ослободено Скопје. Натамошните операции на оваа бригада се ориентирани кон борбите
со балистичките сили во северниот дел на Македонија, кон Тетово,
и понатака кон Косово и Метохија.
По овие операции следува мирновременскиот распоред на бригадата се до 12 февруари 1946 година.

Деветта МНОБ
Оваа бригада е формирана на
22 август 1944 година во с. Шешково-Кавадаречко. Во нејзиниот
состав влегоа три пешадиски и
еден пратечки баталјон со вкупно
околу 450 борци и старешини.
Командниот состав го сочинува: Команданти Најдо Стаменин-Орлов, командант од 22

август 1944 Димитар ГулевскиГулас, командант од 6 ноември
1944 Политички комесар Ристо
Стојановски-Железни, политички
комесар од 22 август 1944 Заменици на политичкиот комесар
Ката Видиќовска-Ружа, заменик
на политичкиот комесар од 22
август 1944 Началник на штабот
Блажо Дубровски, начаник на шабот од 22 август 1944 .
По капитулацијата на Бугарија на 9 септември 1944 година,
бројот на новодојдените борци во
бригадата нагло порасна. Така во
текот на октомври 1944 година во
бригадата има околу 2110 борци
и старешини. До 3 октомври 1944
година, бригадата формациски
дејствува во состав на 41. МНОД,
а потоа влегува во состав на 49.
МНОД. Нејзините борбени операции воглавно се одвиваа на теренот
на Тиквешијата и по сообраќајните
комуникации во превец на Неготино-Гевгелија Во завршните операции за конечно ослободување на
Македонија, оваа бригада се истакна во борбите против 14. граничен бугарски отсек кај с. Крњево,
на 4 септември 1944, кога успеа да
разоружа и зароби колу 900 бугарски војници. Потоа таа заедно со
10. МНОБ, на 16 и 17 септември
1944 година,учествува во одбраната на Кавадарци, по што следуваат
борбите кај Дреновските Клисури. На 28 септември 1944 година,
бригадата ја уништи железничката
станица во с. Бистренци, а на 29
септември ја нападна станицата
кај Демир Капија. Во наредниот
период, 9. МНОБ активно дејствува по комуникациите по кои се
повлекуваа германските единици
од составот на армиската група Е.
Таа, особено се истакнува во борбите за конечното ослободување
на градот Прилеп од крајот на
октомври и почетокот на ноември
1944 година. На 6 ноември 1944
година, по ослободувањето на Битола, бригадата формациски влезе
во состав на 49. МНОД. Дотогаш
таа формациски припаѓаше на 41.
МНОД.
проф.д-р Марјан Димитријевски
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
проф.д-р Лидија Ѓурковска
(продолжува во следниот број)
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Од активностите на ОРОРМ

АКТИВНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА АРМ
Поголемиот број на општински организациони единици на
ОРОРМ, одржаа свечени седници
на Извршните одбори, во проширен состав, со учество на поширокото членство, претставници на
локалната самоуправа и други органи од областа на одбраната, безбедноста и заштитата, здруженија
на граѓани и други институции со
кои соработува ОРОРМ.

Организацијата на резервните офицери на Република Македонија
на централно и на општинско ниво, со свои претставници активно се
вклучи во одбележувањето на 18-ти август - Денот на АРМ.
ОРОРМ со свои претставници учествуваше и во свеченото одбележувањето на Денот на
АРМ, организирано од командите
на единиците на АРМ во: Скопје,
Куманово, Кичево, Штип, Охрид и
Тетово.

Делегација на ОРОРМ со началникот на ГШ на АРМ
на прославата во Охрид

Значајно е да се истакне дека
делегација на ОРОРМ, составена од три члена: проф. д-р Трајче
Манев, Душко Бојковски и Душко
Насковски, на 17-ти август положи
свежо цвеќе на спомен-обележјата на Партизанските гробишта
во Бутел, на трагично загинатиот
Претседател на Република Македонија, Борис Трајковски и на
командантот на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ, генералот Михаило
Апостолски.
Исто така, официјална делегација на ОРОРМ, составена од
двајца претставници: Ѓорѓија Здравевски и Цветко Кузевски, на 18-ти
август присуствуваше на централната прослава, по повод Денот на
АРМ, која се одржа во Центарот за
обука на вода во Охрид.
Т.М.

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пехчево

ЕДУКАТИВНО
ЕДУКАТИВН
О - КОНДИЦИОНЕН МАРШ

Извршните одбори на ОРОРМ
од Берово и Пехчево, на 2-ри јули,
организираа
едукативно-кондиционен марш, на кој учествуваа
104 млади резервни офицери и
подофицери од Пехчево и Берово,
како и претставници на организационите единици на ОРОРМ од
Делчево, Виница, Штип, Свети
Николе, Пробиштип и Велес.
На маршот учествуваа и:
претседателот на ОРОРМ, проф.др Ѓорѓи Малковски, секретарот
на ОРОРМ Зоран Јанески, градоначалникот на Општина Пехчево,
Јованчо Станоевски и претставникот на Министерството за одбрана,
Тони Цветковски.
Според подготвениот елаборат
од страна на стручен тим со кој раководеше Љупчо Вуксанов, долгогодишен
активист и член на Извршниот одбор
на ОРОРМ, едукативно-кондициониот марш се реализира во два дела.

Говор на претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски пред дел од учесниците на маршот
Во првиот дел, учесниците се
движеа на релацијата туристичката
населба “Рамна Река” – поранешна
караула “Ченгино Кале”, во должина од 5 км. На оваа релација тие се
запознаа со географските и топографските карактеристики на просторот, како и со природните убавини
по долината на реката Брегалница.

На “Ченгино Кале”, градоначалникот на Општина Пехчево, Јованчо
Станоевски, ги информира присутните со конкретните решенија за изградба на еко-туристичкиот центар
на овој простор.
Вториот дел од маршот се
изведе по трим-патеката по течението на Брегалница до местото
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“Бараки”, во должина од 5 км, каде
што беше организиран заеднички
ручек, во организација на градоначалникот на Општина Пехчево и
на извршните одбори од Пехчево
и Берово, со кои раководат Огнан
Миовски и Зоран Аговски.
Во завршниот дел од оваа активност, претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковски и врачи Плакета
на Општината Пехчево, за придонесот на нејзините граѓани во

одбраната во 2001-та, а на градоначалниците на Пехчево и Берово, Јованчо Станоевски и Драги
Наџински им додели благодарници. Благодарници им беа доделени
и на поранешните претседатели
на извршните одбори на ОРОРМ
во Берово и Пехчево, Владо Нешовски и Благој Ајтарски, како и
на актуелните претседатели Огнан
Миовски и Зоран Аговски.
“Учесниците на маршот изра-

зија желба, тој, во иднина да се организира традиционално, бидејќи
покрај другото, претставува и убава можност за меѓусебно дружење
и непосредно запознавање на резервните офицери и подофицери
од источниот дел на Република
Македонија”, ни изјави, меѓу другото, во кусиот разговор Љупчо
Вуксанов.
Живко Трајановски

Од меѓународните активности

ЈАЗИЧНА ЕДУКАЦИЈА

Продолжување со едукацијата на членовите на ОРОРМ во изучување на англискиот и францускиот јазик (официјални јазици во НАТО)
со учество на Јазичните академии организирани од CIOR, а поддржани
од НАТО

Во организација на Меѓусојузничката конфедерација на
резервните офицери (CIOR), во
Центарот за обука „Дачија“, во
близина на главниот град Кишињев, Република Молдавија, од
17-30 јули, се одржа 12. Јазична
академија како меѓународна институционална форма за едукација на резервните офицери. Основната цел на Академијата, која
се организира традиционално од
2000 – година (ОРОРМ со целосна логистичка поддршка на МО и
ГШ на АРМ, беше домаќин и координатор во 2007 година), е со
изучувањето на англискиот и на
францускиот јазик да се подигне
на повисоко ниво комуникацијата
во CIOR – NATO. На овој начин се
овозможува развивање на говорните вештини, на способностите
за интерактивна комуникација и
правилно пишување со посебен
акцент на воената терминологија.
На оваа меѓународна јазична
едукација, на која годинава учес-

твуваа 42 резервни офицери од 9
национални асоцијации на: Шпанија, Романија, Ерменија, Алжир,
Јужна Африка, Србија, Русија,
Македонија и Молдавија, постоеја три нивоа на изучување на англискиот и на францускиот јазик
(почетен, среден и напреден), а во
реализацијата на програмата беа
ангажирани искусни професори
од: САД, Канада, Велика Британија, Франција и Швајцарија.
Во рамките на програмата,
учесниците на Академијата имаа
можност да посетат повеќе историски и културни знаменитости во
Кишињев и неговата околија.
На оваа Јазична академија
ОРОРМ ја преставуваа: резервни-

от капетан м-р Зоран Стојкоски
од Прилеп и резервниот потпоручник м-р Гоце Георгиев од Виница. Во кусиот разговор со нив,
по завршувањето на академијата,
тие го нагласија задоволството од
успешната организација на оваа
значајна меѓународна активност,
двонеделното дружење, запознавањето на нови пријатели, како и
постојаната придружба на претседателот на Организацијата на резервните офицери на Молдавија,
полковникот Тудор Самоиленко.
Притоа, посебно задоволство за
нив претставувал свечениот чин
на постројување пред македонското знаме и слушањето на македонската химна, како и доделувањето
на сертификатите за познавањето
на англискиот јазик што им ги врачил претседателот на CIOR Џон
Ерлинг Тенвик од Норвешка.
м-р Зоран Стојкоски

Македонските учесници со дел од учесниците на CLA 2011
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КОНФЛИКТИТЕ, ТЕРОРИЗМОТ И ПЕНЕТРАЦИЈАТА
НА ВАХАБИЗМОТ НА БАЛКАНОТ
(Продолжение од претходниот број) и нивното присуство во Радовиш,
Прилеп, како и делумно во Ресен
Вахабистичкото движење во и Охрид (во зачеток). Како нивни
Р. Македонија
лидери се издвојуваат Албанците
Косовската криза во 1999 и од Скопскиот регион кои негуконфликтот во Р. Македонија 2001 ваат силни врски со Косово, но и
година во значителна мера извр- пошироко со определени земји од
шија радикализација на етнички- арапскиот свет. Во фазата на нивте Албанци и го отворија патот но позиционирање во верскиот
за вмрежување на екстремните- пејзаж на Р. Македонија нивните
радикални исламистички учења и напори целосно се фокусирани
брза инфилтрација на исламскиот кон преземање на контролата врз
фундаментализам и вахабистичко- поголемите џамии во Скопје, како
то движење во нашата држава. Од и кон преземање на контролата
2001 година па натаму, се поголем врз Исламската Верска Заедние бројот на експертите кои извес- ца. Индиректно тоа претставува и
туваат за присуство на ислами- суптилна борба за остварување и
стички екстремисти во регионот, а на доминација врз муслиманското
во тој контекст и во Р. Македонија. население, како и тивка борба за
Според анализите презентирани зголемување на јазот на недоверба
во определени студии во регионот помеѓу Македонците и етничките
и во Македонија егзистираат по- Албанци во Р. Македонија. Поравеќе групи од кои се издвојуваат нешна цел на нивното делување е
трите најпознати екстремистички радикализација на муслиманите,
групи: Тарикат, Црна ружа и Ва- интензивирање на индоктринахабист Р, Македонија, како и ре- цијата за проектот „Голема Алгионот најмногу се погодени од банија“ и воведување на младите
присуството и растечкиот продор верници во опасните води на Џина вахабистите кои во континуит- хадот сфатен во негативна конотает освојуваат нови „простори“ за ција на неговото изворно значење,
нивното делување. Во етнички- односно остварување на целосно
от состав на вахабистичото дви- влијание врз младата исламска пожење во Македонија доминираат пулација.
претставниците на албанската
Во изминатиов период ИВЗ
популација,но карактеристично е на неколку пати беше инволвираи присуството на членови од по- на во справување со тензиите кои
пулацијата на Македонците мус- избувнаа помеѓу радикалните валимани, Босанци и незначителен хабисти и традиционалната Суфи
број на Турци. Вахабистичкото Фракција.
движење во најголема мера е сконСо своето планско, добро
центрирано во Скопскиот регион, организирано и агресивно делуво руралните делови на северо- вање успеаја за релативно краток
западна Македонија (карактерис- временски период од безначајно
тична за сиромашната неписмена малцинство да еволуираат во допопулација, со изразена религи- минантна категорија која го стави
озна приврзаност), во северните под контрола верскиот живот на
делови на Р. Македонија кои гра- муслиманите во главниот град на
ничат со територијата на Косово државата.
– Куманово, Тетово и Гостивар.
Со нивна активна поддршка
Нивното вмрежување продолжува и инсистирање на младите имами
во Струшкиот регион, во Дебар, кои своето образование го стекнуво Кичево, но карактеристично е ваат на Блискиот Исток, Саудиска

Арабија, Сирија (а дел од нив и во
Истанбул – Турција) вахабистите
симболично ја остварија својата
„превласт“ во најголемата џамија
во Скопје – „Јаја Паша“, за денес
да контролираат пет најголеми џамии во градот. Со овој чин се запали и црвеното светло во редовите
на ИВЗ, која силно алармирана од
новата вахабистичка пенетрација
во верските објекти, конечно побара заштита од државата.
Нивната
позабележителна
медиумска промоција беше организирана во 2006 година, преку
организирањето на нивните протести во Скопје и Тетово, како израз на осуда заради објавувањето
на карикатурата на пророкот Мухамед. Во исто време тоа значеше
и пренесување на дел од верскиот
колорит на Блискиот Исток на улиците на главниот град Скопје што
во исто време значеше и прва јавна промоција на настаните од овој
вид во Р. Македонија (додека слични промоции со помал обем имаше и во одредени населени места
под „муџахединска заштита“ во
кризната 2001 година.. Со овој
чин вахабистите јавно го покажаа
своето присуство на еден симболичен начин според проверените
матрици, веќе видени во Босна,
Санџак и Косово. Исто така, нивното присуство сака да ни испрати
порака дека можат да се појават и
во главниот град кој во исто време
се трансформира во нивен центар
во Р. Македонија.
Во 2002 година, локалните вахабисти, засилени со борци
од арапските земји, насилно и со
закани со оружје го зазедоа тетовското Теќе – главниот верски
објект во Тетово. Овој насилнички
чин претставуваше кулминација
на конфронтацијата со суфизите
– бекташи, група најмногу застапена во Тетово и со долги традиции на дејствување во овој регион.
Нивната меѓусебна нетрпеливост
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беше иницирана од дијаметрално
различниот приод на толкување
и практицирање на исламот, што
претставуваше и вовед во битката
помеѓу определени исламски групи во Р. Македонија. Оттогаш вахабистите го употребуваат теќето
во Тетово за изведување на своите
верски ритуали.
Врз основа на сите објавени
студии за пулсирањето на овој феномен во Балканот и Македонија
можеме да констатираме неколку
суштински цели и методи на делување:
 Вахабистичката агресивна
агенда првенствено е фокусирана врз индоктринацијата, селекцијата и регрутацијата на млади
муслимани
 Старосната структура на
нивната целна група ја претставуваат момчиња на возраст помеѓу 16 и 20 години (но и постари категории).
 Преку процесот на селекција и безбедносна проценка се
врши анализа за нивната економска ситуација, нивото на интелектуална способност, снаодливост, лојалност и верност;
 Процес на нивно охрабрување и „прочистување“ безрезервно да го прифатат вахабистичкиот стил на живот и
размислување;
 Процес на паралелно запознавање со славата, храброста и животот на муџахедините
и нивната борба за на глобален
план за остварување на нивните
свети цели (запознавање со нивната „интернационална борба“
во Босна, Чеченија, Ирак, Авганистан...)
 После извршената селекција, најдобрите се испраќаат
на школување во универзитетите во Саудиска Арабија, Сирија
и Египет (но и на други места)
за да го проучуваат исламот;
 Дел од „селектираните“
кадри се испраќаат и во познатите тренинг кампови за терористичка обука;

 После завршената терористичка обука следува нивното
активно вклучување во кризните жаришта во светот или извршување на терористички акти
првенствено во Европа, Америка како и во други делови на
светот.
Интензивната и растечка инфилтрација на вахабистите во Р.
Македонија за кратко време постана предмет на научен интерес на
голем број експерти кои се занимаваат со проучување на феноменот
тероризам.
Уште во 2004 година францускиот експерт за тероризам
Клод Моне ги пласираше своите
сознанија дека некои лидери на
ИВЗ добиваат значителни суми на
финансиски средства, најверојатно од Ал КАеда, а со тие пари вахабистите се стремат да ја преземат ИВЗ. Тој исто така предупреди
дека околу 100 фундаменталисти
поврзани со терористички организации оперираат во Македонија.
Според нашите сознанија на просторот на Р. Македонија во 2001 и
2002 година дејствувале околу 550
фундаменталисти – муџахедини
кои делуваа самостојно или во
рамките на терористичката група
АНА (или вкупно околу една шестина од вкупниот состав на ОНА).
Нивното
организирање,
позиционирани и делување поинтензивно започна уште во 1990
година преку формирањето на значителен број исламски хуманитарни организации. Во текот на 1998
година почна уфрлувањето на т.н.
„тројки“ на ОВК во Р. Македонија
со цел подметнување на експлозиви во повеќе градови. Еден од
главните носители на овие активности се образувал во Сирија и
Јордан и остварувал контакти со
голем број на лица од нашата држава кои делувале од позиции на
исламскиот фундаментализам.
Во време на конфликтот во
Р. Македонија беше регистрирано
и учеството на муџахединските
групи во сите кризни региони. Во
кумановско - липковскиот регион

самостојно дејствуваше муџахединската единица „Имран Елези“
(околу 120 лица) која не беше вклучена во организациониот состав
на 113-та бригада на т.н. ОНА. Во
овој регион муџахединските групи
беа сместени во селата Слупчане, Матејче, Виштица, Ваксинце,
Отља и Липково.
Во скопскиот кризен регион
муџахедините учествуваа во вооружените дејства во селата Танушевци, Брест, Малино маало и
Арачиново.
Во тетовскиот кризен регион
муџахединските групи беа распоредени во селата Бозовце, Вејце,
Гајре и Порој и учествуваа во изведувањето на крвавите масакри
врз припадниците на безбедносните сили на Р. Македонија. Исто
така, во скопската населба Гази
Баба беше стационирана муџахединска група со поголемо количество на оружје кое требаше да
претставува логистичка поддршка
на елиминираната терористичка
група на 07.08. 2001 година во истата скопска населба.
Во текот на конфликтот и
после неговото „завршување“ на
територијата на Скопје и околината како и во останатите кризни
региони продолжија да егзистираа
повеќе групи на т.н. „АНА“ со цел
планирање и изведување на нови
акции насочени спрема македонските безбедносни сили во Тетово,
Куманово и Скопје.
„Во рамките на т.н. „АНА“
во кризните региони забележано е
присуство и на групи на Муџахедини (домашните и меѓународните политичари и експерти мошне
дрско и лицемерно цело време го
негираа постоењето на АНА- забелешка на авторот). Така во текот на
октомври 2001 година во с. Липково биле стационирани околу100
муџахедини, во с. Отља околу 40
муџахедини, во с. Матејче околу
35 до 40 муџахедини, а во с. Долно
Орашје, Тетовско околу 50 до 60
муџахедини (меѓу кои и од арапските земји). На 18 и 19. 01.2002
година од Косово во тетовскиот
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регион влегла муџахединска група
(околу 25-30 лица) која била стационирана во с. Боговиње.“
Целта на оваа група (како и
на другите „летачки групи“ кои
преку илегалните премини се префрлуваа од Косово и Р. Албанијазабелешка на авторот) била да извршува набљудувачки активности
и планирање на идни воени-терористички акции против македонските безбедносни сили, како и реорганизација и преструктуирање
на постојните „воени“ формации
кои делувале во овој регион.
Нивната крајна цел беше
рестартирање на конфликтот од
2001 година но не виртуелно (бидејќи според тврдењата на „експертите“ АНА единствено постоеше само на интернет-страните во
компјутерската мрежа), туку реално и со претходни добро разработени планови.
Во поновите предупредувања
за присуството на вахабизам во
Македонија спаѓа и пишувањето во британскиот весник Сандеј
Тајмс од 26 март 2010 год. Кој недвосмислено потврдува дека „Саудиска Арабија инвестира во исламистичките групи на Балканот“,
а аналогно на тоа и во Р. Македонија.
Но и покрај предупредувањата, македонските власти не сметаат дека Македонија е главна цел,
туку сметаат дека Македонија ја
користат само како територија за
регрутирање на млади вахабисти,
како почетна точка од каде што ќе
се извршуваат нападите кон Запад.
Нивното брзо и ефективно позиционирање во Р. Македонија во голема мера е помогнато од лошата
економска состојба и длабоко поларизираните и нестабилни меѓуетнички односи и состојби, како и
од непречените текови на финансиски средства кои преку разни
канали завршуваат во вахабистичките фондови.
Во нивните активности за
мобилизација на нови членови
карактеристично е регрутирање
на млади вахабисти со пречки во

нивниот психо-физички развој кои
во иднина би требало да се искористат како потенцијални „бомбаши-самоубијци“ – „луѓе-бомби“.
Актуелните случувања на
овој план од аспект на националната безбедност неизбежно се категоризираат во сферата на безбедносниот ризик од тероризам.
Тоа подразбира дека на територијата на државата или надвор од
нејзините граници се наоѓа добро
позициониран терористички колективитет (со свои структурни
елементи: главен сегмент, помошници, известувачи, пропагандни
– регрутни – логистички сегменти, тренинг) кои се стремат кон
остварување на крајната цел. Во
овој контекст, станува збор за динамична и подготвителна фаза кој
сеуште не прераснала во директна
закана кон државата и нејзините
витални вредности, односно кон
закана која подразбира целосно
исполнување на терористичките
цели на територијата на Р. Македонија.
Во прилог на оваа констатација можеме да ги потенцираме
и најновите сознанија поврзани
со зголемениот интерес на вахабистичките групи за инфилтрирање и позиционирање во структурите на АРМ и МВР (посебно во
специјални служби), во сферата на
разузнавачките и контраразузнавачките служби, како и се позачестеното изведување на воена обука
со екстремните јадра на вахабисти
(посебно во руралните центри после завршувањето на верските обреди).
Дали и Р. Македонија со нивното присуство не се претвора во
„ново гнездо на исламистичкиот
тероризам“ заедно со другите држави на Балканот, гнездо во кое ќе
се изнедри новата, мошне опасна
терористичка закана на Балканот,
Европа, но и пошироко.
Иако оваа безбедносна закана сеуште се наоѓа во латентна
фаза, таа сепак претставува змија
отровница во пазувите на нашето
општество - змија која сеуште ми-

рува, но змија која со сигурност на
крај ќе го истури својот отров (при
првиот обид потенцијалната жртва да направи некој брз и непредвидлив потез, обидувајќи се да ја
отстрани непосредната закана). Во
оваа фаза, Р. Македонија за оваа
змија отровница претставува само
нова „оаза на мирот“, односно
логистичка база или „безбедносен рај“, сигурен пат кон Европа,
но во наредната фаза пат кон пеколот на национално и глобално
ниво. Во оваа фаза и двете страни се „задоволни“ од воспоставената безбедносна status – quo
ситуација, во која двете страни„
уживаат“ во лажниот и привиден
мир, се до оној момент кога едната
страна прва ќе го повлече фаталниот потез. Денот „Д“ ќе се случи кога екстремистите и фундаменталистите во нивните редови
не зајакнат до таа мера што ќе се
трансформираат не само во исламистичка закана, туку во закана за
исламот и закана за националната
безбедност на државата и уште повеќе – закана за исламот, но и закана за националната, регионалната
и глобалната безбедност.

ЗАКЛУЧОК
Денес кога процесот на стабилизирање на пост-конфликтната состојба на Балканот е сеуште
далеку пред своето целосно завршување, се поставува прашањето
што да се прави понатаму? Одговорот на ова мошне комплексно
прашање не е ниту едноставен,
ниту лесен, како што во суштина
не е лесна и борбата против најголемото светско зло-тероризмот.
Балканското терористичко сценарио не само што не е завршено,
туку сеуште се пишува. Во ова
Балканско-европско терористичко
сценарио само едно е извесно-тоа
е неговиот крај, кој најверојатно ќе биде многу крвав. Иако ова
сценарио изгледа премногу песимистичко, сепак обемот на врските меѓу терористичките актери
од исламските држави и нивните
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балкански соработници, на западните влади треба конечно да им
ја покажат-презентираат новата
растечка, долгорочна закана како
за стабилноста на Балканот, така
и за процесот на демократизација
на регионот кој што е во тек и се
наоѓа во мошне критична фаза.
Исто така, треба да потенцираме дека постојат и сериозни
пречки „надворешните и екстремистички терористички сили” да
формираат држави на Балканот
според нивниот модел и според
нивното „учење”. Најголема примарна пречка претставува и големиот културен јаз што постои меѓу
учењето и практицирањето на исламот во Блискиот и Средниот Исток и неговите манифестации на
Балканот.
Но сепак, постојат сериозни индикатори кои говорат дека
сериозните врски инсталирани и
негувани во минатото од страна
на милитантните групи, посебно
нивниот успех во релациите со
овие групи врз кои дејствувале
или сеуште дејствувале, перспективите за терористичко и други
форми на незаконско дејствување
на Балканот ќе се зголемуваат и ќе
се интенвизираат според нивниот
обем. Овој процес на нивно интензивирање ќе има негативни
импликации и сериозни закани
како за земјите во регионот, така и
за западните интереси, со голема
веројатност и тенденција уште повеќе да ги засили и иредентистичките барања на целото подрачје.
Единствено што треба да се
направи во оваа фаза е да се изврши правовремено детектирање на
новите нараснувачки безбедносни
закани, и да се направат солидни
безбедносни анализи и проценки.
Втора, истовремена цел треба да
претставува правовремено фокусирање на разузнавачко-безбедносните заедници на Европа и
САД кон новите закани со цел брзо
и без политичко тактизирање да
ги сведат на минимум негативните последици и реперкусиите кои
таквите „терористички линкови”

долгорочно ќе ги генерираат на
овие простори. Балканот претставува неразделен природен и географски дел на Европа, дел, кој ја
дели својата судбина и иднина со
судбината и иднината на Европа.
Денес кога целиот свет директно или индиректно, повеќе
или помалку е вклучен во војната
против тероризмот, денес кога последиците од тероризмот постануваат глобални, безбедноста на Европа, во голема мера, неминовно
ќе зависи и од безбедноста на Балканот. Европа ќе мора да ги прекине сите патишта на тероризмот кои
водат кон Балканот и сите патишта
на тероризмот кои водат од Балканот. Војната против тероризмот
на глобално, регионално и национално ниво ќе трае мошне долго,
но единствено, само со заеднички
напори може да се победи ова современо зло, а неговите последици
да се сведат на минимум.
Државите зафатени се вооружени конфликти кои беснееја во
изминатите петнаесетина години
на Балканот се вплеткаа во маѓепсаниот круг на вооружените конфликти и тероризмот. Тоа е старонова симбиоза која меѓусебно се
поддржува, односно едната безбедносна закана успешно и го трасира патот на другата и обратно.
„Вмрежувањето” на овие држави
во глобалната мрежа на меѓународниот тероризам претставува
сериозна закана која може да ги
генерира засилем бран на терористички активности кои повторно би ескалирале со можност за
нивна трансформација во нови,
уште покрвави вооружени конфликти. Се додека постојат овие
„прикриени” закани, се поголема
ќе биде веројатноста за возобновување на вооружените конфликти во
сеуште безбедно нестабилизирани
држави на Балканот. Балканот повторно постанува заложник на една
нова хегемонистичка стратегија,
во оваа фаза мошне суптилна, со
тенденција да кулминира во наредната декада на глобален план,
а во тој контекст и на регионално

балканско ниво-во затворениот
балкански круг на неизвесности и
опасности.
Конфликтната и постконфликтната состојба на Балканот
создадоа погодна почва за вмрежување на терористичката Ал Каеда, нејзино зајакнување и успешно позиционирање за изведување
на нови терористички напади во
САД, Европа, но и пошироко во
светот. На Балканот паралелно се
инфилтрира и вахабистичко движење и учење кое за релативно
краток временски интервал успеа
да регрутира и мобилизира значителен број на млади луѓе и да ги
„запоседне“ најголемите исламски
верски објекти во голем број балкански градови.
Пенетрацијата на вахабизмот
на Балканот беше добро осмислена операција на нивните планери
во функција на остварување на
нивните стратегиски цели за продор во Европа.
Русокосите балкански екстремни вахабисти во иднина ќе ги
гледаме во сите познати кризни
региони (жаришта со исламистички предзнак), но и како главни планери и извршители на идни големи
терористички напади во Европа и
светот. Балканот постана солидна оперативна база и основиза за
планирање, подготвување и изведување на идните големи и крвави
терористички напади на Ал Каеда
како и на „локалните“ терористички мрежи.
Балканските лекции се
мошне поучни, посебно за државите од регионот, но и пошироко. Нивното потценување во
наредниот период може уште
повеќе да ја влоши и да ја искомплицира безбедноста во регионот, да ги блокира сите демократски процеси во неговите
држави и да претставува сериозна замка и пречка во нивното
успешно интегрирање на НАТО
и ЕУ.
проф.д-р Митко Котовчевски
(продолжува во следниот број)
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14-та седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

БИТНИ ОДЛУКИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО
На 15 јуни Извршниот одбор
тарот на ОРОРМ во село Растојца
НА ОРОРМ
Организацијата на резервни
- Демир Хисар и маршот по повод

на
офицери на Република Македонија, ја одржа 14-та седница, со која
раководеше претседателот проф.
д-р Ѓорѓи Малковски. На седницата беа разгледани и усвоени следните
документи: Информација за нова систематизација; Информација за реализираните активности во периодот од
март до јуни 2011 година; Одлука за
купување на моторно возило во висина на средствата од закупнината; Одлука за формирање на одбор за прослава на јубилејот по повод 60 години
од формирањето на ОРОРМ; Одлука
за формирање Комисија за доделување награди и признанија; Одлука за
формирање редакција за издавање на
Монографија по повод 60 години на
ОРОРМ; Одлука за реновирање на
објектот во с. Бороска Брезница - Македонски Брод.
Информација за нова систематизација поднесе претседателот
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, кој
истакна, дека најдобро ги познава
состојбите во ОРОРМ и негово мислење е дека треба да има 3-4 вработени, потоа, во дискусиите по оваа

точка учествуваа: Пецо Фончев,
Ашим Демири, м-р Ристе Петков,
проф. д-р Менде Солунчевски и
Ѓорѓија Здравевски. По дискусиите
се формира Комисија која ќе направи анализа за потребите од нова систематизација.
Информацијата за реализираните активности во текот на јануари
и февруари ја презентира претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, при што посебно беше
ставен акцент на традиционалниот
марш по повод Денот на ОРОРМ
од село Сопотница до тренинг цен-

135 годишнината од Разловачкото
востание од село Тработивиште до
село Разловци.
Значајно е да се напомене,
дека се донесоа повеќе значајни одлуки битни за функционирањето
на ОРОРМ, а истите ги образложи
претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, додека Одлуката за
набавка на моторно возило во висина
на закупнината ја образложи стручниот соработник Славица Зариќ.
Стручен соработник во ОРОРМ
Тони Мицевски

Дел од учесниците на седницата на Извршниот одбор

Извршен
р
одбор
р на ООЕ на ОРОРМ Охрид
р

ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО ОХРИД

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски
со дел од учесниците на кондициониот марш
Обука на резервните офицери
и подофицери преку организирање
на кондициони маршеви и стручни
предавања од областа на одбраната
и заштитата.
Според Програмата за работа во 2011 година ООЕ на ОРОРМ

“Благојче Крстаноски” од Охрид,
со која раководи Цветко Кузески, на
9-ти јули се организира кондиционен марш во должина од 5 км, на
планината Петрино, на релацијата
од манастирот “Св.Недела” до излетничкото место на манастирот “Св.

Богородица” во с.Скребатно, кое
се наоѓа на надморска височина од
1.140 метри. На маршот учествуваа
21 резервни офицери и подофицери,
меѓу кои и гостите: претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски,
полковникот Зоран Темелковски,
претседател на Надзорниот одбор на
ОРОРМ и Никола Ѓуровски, претседател на ООЕ на ОРОРМ Кисела
Вода. Во оваа пригода на учесниците
на маршот им се обрати претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски, кој
накусо ги запозна со досегашните
резултати на ОРОРМ и планираните
активности во наредниот период.
Еднодневнто дружење на резервните офицери и подофицери од
Охрид, заврши со заеднички ручек.
Претседател на ООЕ на
ОРОРМ Охрид
Цветко Кузевски

ОФИЦЕР - 15
Од меѓународните активности

СРЕДБА СО ВОЕНОТО АТАШЕ НА
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
Во Програмата за работа на
Извршниот одбор на ОРОРМ и на
Комисијата за меѓурадодна соработка во 2011 година, планирани се
непосредни контакти и разговори
со воените аташеи акредитирани
во Република Македонија, со цел,
размена на искуства во работата на
асоцијациите на резервните офицери во нивните држави и искуствата
на ОРОРМ во досегашното нејзино
ангажирање како субјект на одбранбениот систем на национално и на
меѓународно ниво.
Во рамките на ваквите про-

Остварена уште една работна
средба со воено аташе.
грамски определби, на 11 јули 2011
година, претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, во
просториите на ОРОРМ, оствари
работна средба со военото аташе на
амбасадата на Република Хрватска,
потполковникот Симон Петришич.
Во оваа пригода, претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски,
меѓу другото, го информира потполковникот Симон Петришич за: искуствата, улогата и функцијата на

ОРОРМ во одбранбениот систем;
приоритетните програмски активности во 2011 година, успешната
соработка со МО и ГШ на АРМ,
решавањето на статусот во Законот
за одбрана, активностите во CIOR
и други значајни прашања. Военото
аташе, Симон Петришич, истакна
дека ќе се ангажира во остварувањето на контакти и воспоставувањето
на поблиска соработка на организациите на резервни офицери на
Република Македонија и Република
Хрватска.
Т.М.

Од активностите на ОРОРМ

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 2-РИ АВГУСТ “ИЛИНДЕН”

По повод 2-ри август - Денот
на Илинденското востание (1903
година) и Денот на АСНОМ (1944
година), ОРОРМ се вклучи во
свеченото одбележување на овој
многу значаен ден од Македонската историја. На централно ниво,

претставниците на ОРОРМ учествуваа на прославите организирани
на “Мечкин Камен” и “Пелинце”,
додека на локално ниво, во повеќе
општински организациони единици се оддржаа свечени седници во
проширен состав.

Дел од учесниците пред споменикот на Мечки Камен

ОРОРМ - активно вклучена
во одбележувањето на значајни
историски настани од подалечното
и поблиското историско минато на
Република Македонија.
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15-та седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

ФОРМИРАНИ ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОСЛАВАТА
ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ
ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ОРОРМ
Отпочнување со активностите за одбележување на 60 годишнината
од формирањето на ОРОРМ во 2012 година.
На 30-ти септември Извршниот одбор на Организацијата на резервните офицери
на Република Македонија, ја
одржа својата 15-та седница,
со која раководеше претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски. На седницата беа
разгледани и усвоени повеќе
значајни документи, и тоа:
Информација за реализираните активности во периодот од
јуни до септемврои 2011 година; Избор на членови на Организациониот одбор по повод
60 години од формирањето
на ОРОРМ; Избор на членови
на Комисијата за доделување
на награди и признанија; Избор на членови на Комисијата
за информативно - издавачка
дејност; Избор на членови на
Комисија за протокол; Одлука
за формирање на Секретаријат
за одбележување на 60 години
од формирањето на ОРОРМ
и избор на негови членови; и
Одлука за купување на фото
апарат.
Информацијата за реализираните активности во периодот од јуни до септември, ја
презентира претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски, при што, посебно беше
ставен акцент на меѓународните активности (Јазичната
академија во Кишњев-Молдавија и 64-от Летен Конгрес

Претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски
и потпретседателот м-р Ристе Петков на седница на Извршниот одбор

на CIOR во Вашава- Полска)
и drжавниот натпревар кој се
оддржа во Велес, на кој, за прв
пат се реализира натпреварување во две дисциплини, и
тоа: гаѓање со пиштол и движење по азимут.
Значајно е да се напомене,
дека на седницата се направи
и избор на членови за составот на органите и телата, кои
ќе се ангажираат во организа-

циските активности, по повод
свеченото одбележување на 60
годишнината од формирањето
на ОРОРМ.
Воедно беа донесени и две
одлуки: Одлука за формирање
на Секретаријат (оперативно
тело) и избор на негови членови; и Одлука за купување на
фото апарат за потребите на
ОРОРМ.
Т.М.

ОФИЦЕР - 17
CIOR активности

УЧЕСТВО НА КОНГРЕС НА CIOR

Од 1-7 август, во Варшава, Република Полска, се одржа 64-от летен
Конгрес на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери
(CIOR) при NATO, како највисок работен договор на оваа евроатлантска
асоцијација на кој учествуваа 800 претставници од 24 национални организации на резервните офицери од државите членки на NATO и на ПзМ.
Во работата на конгресот учествуваше делегација на
ОРОРМ во состав: претседателот
на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски и потполковникот м-р Златко
Кузманов, претставник на МО во
Извршниот одбор на ОРОРМ и
претседател на Комисијата за меѓународна соработка.
Според
програмата на Организациониот
комитет на Конгресот, на почетокот
е извршено свечено постројување
на сите делегации пред нивните државни знамиња и е дадена почест
пред спомен – одбележјето „Гробот
на незнаениот војник“.
Во извештајот на македонската делегација за работата на
Конгресот, презентирани се позначајните додржини, меѓу кои спаѓа
одржувањето на симпозиум на кој
се обработувани повеќе актуелни
теми (Новиот стратегиски концепт на NATO; Трансформацијата и
професионализацијата на полските
вооружени сили и формирање на
Национални резервни сили; Транзицијата во Авганистан – можни
сценараија и нивното влијание врз
NATO; Како да се победи во повоениот процес; Борба против пиратите; Борба против пиратите од Сомалија – операциски аспекти; Сајбер

војната – закана за националната
безбедност и одговорите на владите; Консеквенциите од успехот или
неуспехот на NATO мисиите – сега
и во иднина).
Во рамките на Конгресот, одржан е состанок на Советот на CIOR
на кој се донесесни повеќе одлуки,
меѓу кои, за: Опсегот и опфатот на
користењето и на францускиот јазик, покрај англискиот, со цел, намалување на трошоците; Заедничката иницијатива на нордиските
држави за воведување на одредени
промени во функционирањето на
CIOR; Намалување на бројот на
комитети и формирање на времени работни групи за одредени прашања; Формирање работна гупа на
Советот за остварување поблиски
релации, соработка и разговори со

Комитетот на NATO за резервни
сили; Одржување на семинар во
Центарот за психолошки операции
во Полска во декември 2011 година во организација на балтичките и
нордиските држави.
Покрај другото, Комитетот за
воени натпревари и Комитетот за
млади резервни офицери, реализираа поголем бој натпревари во
војничките содржини: гаѓање со
пиштол и пушка, трчање, пливање,
движење и ориентација, совладување на пешадиски пречки и друго.
Федерацијата на асоцијациите на
резервистите и ветераните на полските вооружени сили за потребите
за одржување на натпреварите, изградила нов целосно опремен воен
спортски центар.
Во рамките на порграмата
на Конгресот, работни договори
остварија и комитетите на CIOR (За
одбрана и безбедност; За цивилновоена соработка; За воени натпревари; За правни работи; За јазичната академија; За земјите членки на

Учесници на 64-от летен конгрес на CIOR во Варшава-Полска
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ПзМ; За млади резервни офицери).
Македонските претставници
на Конгресот активно учествуваа
во сите активности на овој највисок
договор, а остварија и билатерални
средби и разговори со: Генералниот секретар на CIOR; постојаниот
претставник на CIOR во NATO;
претседателот на Федерацијата на
асоцијациите на резервистите и
ветераните на полските вооружени
сили; претседателите на организациите на резервните офицери на
Латвија и Франција; претставниците на овие асоцијации на Унгарија,
Швајцарија,
Албанија,
Швај
Швајцарија
јца
ц ри
р ја
ј , Албанија
ј , Бу
Бугарија
угари
р ја
ј и
Холандија;
членовите
наа
Хола
Хо
ланд
ндиј
ија;
а; ккако
акоо и со ч
ак
лено
ле
нови
вите
те н

Комитетот на земјите членки на
ПзМ. Усвоена е одлука во периодот
2012-2014 година, со CIOR да раководи Претседателството на националната асоцијација на резервните
офицери на Р. Франција.
„На Конгресот ги презентиравме реформските и организациски активностси на ОРОРМ, а
Комитетот на земјите членки на
ПзМ заклучи дека е потребно да се
воспостави поблиска соработка со
ОРОРМ и да се подготви детален
извештај за досегашните активности на ОРОРМ кој ќе биде разгледуван и ус
уусвоен
воен на следниот
след
дниот Конгрес
Конгррес
CIOR
Копенхаген,
Данска.
на C
IOR
IO
R во К
опен
оп
енха
хаге
ген
н, Д
анск
ан
скаа.

Првото учество на актуелното раководство на ОРОРМ на овој Конгрес на CIOR е од посесбно значње
за унапредување на билатералната
соработка, за стекнување на искуства во одржувањето на вакви
големи меѓународни активности,
за воспоставување и градење на
пријателски и блиски релации со
претставниците на сите земји членки на CIOR, како и за афирмација
на МО, АРМ и Република Македонија“, ни изјави, меѓу другото,
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски.
п.полк.м-р Златко Кузманов

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

РАБОТНИ СРЕДБИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ОРОРМ СО ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ООЕ НА ОРОРМ
И ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ НА ОПШТИНИТЕ
Успешни и плодни работно - информативни состаноци
на претседателот на ОРОРМ со
претседателите на општинските организациони единици на
ОРОРМ, единиците на локалната
самоуправа, Министерството за
одбрана и Генералштабот на АРМ.
Во интерес на продлабочување на соработката и со цел
за информирање за остварените активности во изминатиот
период, како и координација
на планираните активности за втората половина на
2011 година, претседателот
на ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, во периодот од
јуни до октомври, реализира
повеќе работно-информативни средби со претседателите
на општинските организациони единици на ОРОРМ: Прбиштип,
Македонски Брод,
Виница, Делчево, Штип, Неготино, Центар, Карпош, Кисела Вода, Гази Баба, Чаир,
Кичево, Куманово, Кратово,
Битола, Берово и Пехчево.
Освен со претседателите на

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски, потпретседателот
м-р Ристе Петков и деканот на ВА, полк Росе Смилески на средба со
РО од една ООЕ на ОРОРМ

општинските
организациони единици, претседателот
на ОРОРМ оствари работни
средби и со градоначалниците
на горе споменатите општини,
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.
Од посебно значење се
ангажирањата на претседателот во контактите со Министерството за одбрана и ГШ на
АРМ, во интерес на логистичката поддршка на програмските активности на ОРОРМ.
T.M.

ОФИЦЕР - 19
По повод 10 годишнинатга на Карпалак

ПРИЗНАНИЕ И ОД ОРГАНИЗАЦИЈАТА
НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Капетанот во резерва Зоран
Стојкоски е добитник на признание од Организацијата на резервните офицери на Република Македонија.
- По тој повод, капетанот
Стојкоски истакна, „Признанието
е за ангажирањето и придонесот
во одбраната и заштитата на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија
во изминатите години, со посебен
акцент на 2001 година, година која
во Прилеп никогаш нема да се заборави. Ниту јас лично, ниту фамилијата. Како резервен офицер

капетан Зоран Стојкоски

активно учествував 40 дена во
воените дејствија. Со единицата
заминавме на седми август, а на
осми ја слушнав лошата вест за
загинувањето на нашите соборци, на позиција во с.Брвеница.
Најблиските – мајка ми, сопригата, децата не знам како ги минувале тие денови. По кобната вест,
по 40 дена, мајка ми ме дочека, на
истото место од каде ме испрати.
Имам скршено срце, оти дел од
загинатите беа мои другари, соработници, им бев класен рководител на нивните деца“.
Т.М.

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
(Продолжува од претходниот број)

Соработка на
безбедносен план
Државите кои се соочени со
транснационалниот тероризам одговорија поединечно и колективно во борбата против тероризмот.
Нивните реакции се разликуваат по обемот и делотворноста и
подразбираат усвојување на национални безбедносни стратегии,
антитерористички закони, реорганизација на безбедносните системи, превземање на превентивни
безбедносни мерки и создавање
на специјални противтерористички сили.
Имајќи го предвид конспиративниот и приспособливиот карактер на глобалниот тероризам,
најдобриот пристап за справување
со истиот е здружување на ресурсите од повеќе држави. Крајниот
резултат треба да биде развој на
една глобална противтерористичка мрежа на држави која ќе биде
во состојба да ги открие, лоцира и

отстрани терористичките закани,
додека цивилните иницијативи би
се „занимавале“ со „корените“ на
тероризмот.
Колку и да изгледа противречно, негативните ефекти од
глобализацијата кои ги потхрануваа причините за појавата и развојот на глобалниот тероризам, во
исто време ја потикнаа соработката помеѓу државите за поуспешно справување со глобалните терористички закани и предизвици.
Државите во последните десетина години, исправени пред
предизвиците и заканите од глобалните терористички организации забрзано работеа на зајакнување на националните капацитети
за борба против новите, асиметрични закани и предизвици по
националната безбедност.
Нивна појдовна основа беше
изработката на најнови национални безбедносни стратегии, со кој,
помеѓу останатото, се дефинираат
главните закани и се проценуваат
и одредуваат силите и средствата
за успешна борба против новодефинираните закани.

Наведеното можеме да се потврди преку анализа на содржината на таквите документи, на пр.
Националните безбедносни стратегии на државите во регионот,
државите членки на ЕУ и САД.
Во најголем број од тие документи, дефинираните основни закани
и предизвици се исти и ја потенцираат заштитата и борбата против
тероризмот, организираниот криминал, ширењето на оружјето за
масовно уништување, трговијата
со луѓе, трговијата со дрога, илегалната трговија со вооружување
и друго.
Конкретната имплементација
на целите, задачите и насоките
утврдени во националните стратегии во делот на подобрување на
безбедносниот систем водат кон
институционализирање на соработката помеѓу сите субјекти вклучени во тој систем,а со унапредување на планирањето, обработката
и анализата на доверливите податоци, со подобрување на инфраструктурата за работа, со изградба
на системи за рано предупредување и размена на информациите
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и со меѓународна соработка.
САД како држава која направи многу на полето на реорганизирањето на националниот
безбедносен систем и како водечка
држава во борбата против глобалниот тероризам, е соодветен пример за објаснување на континуираниот процес на прилагодување
на системот за безбедност, согласно новодефинираните закани и
предизвици а пред се во борбата
против тероризмот.
На билатерален и мултилатерален план воспоставувањето и
зајакнувањето на соработката во
борбата против глобалните закани, а пред се против терористичките закани ќе ја објасниме и
илустрираме преку стратегиските мерки и постапки кои ги превзема и ЕУ, сама или во соработка
со САД, потоа дел од мерките на
НАТО, како и на државите кои се
здружуваат во различни регионални иницијативи, без оглед што повеќето од нив се воедно членки на
ЕУ или НАТО и се веќе ангажирани на тој план.
Поконкретно соработка помеѓу САД и ЕУ на полето на безбедноста започна во 90-сетите години
на минатиот век кога тогашниот
претседател на САД, Бил Клинтон
искажа подршка на проектот за
Европски безбедносен и одбрамбен идентитет (European Security
and Defence Identity-ESDI). Двете
страни го иницираа и подржаа
овој договор од различни мотиви. САД со цел да ги мотивираат
европските држави да ги зголемат
воените издатоци, да учествуваат
и ги подржуваат во идните заеднички акции, а европските држави
со цел да ги направат почетните
чекори кон создавањето на европски автномни воени сили. Проектот под назив Европска безбедносна и одбрабена политика (ЕСДП) е
објавен на 3 јуни 1999 година, као
дел од Заедничката надворешна и
безбедносна политика на ЕУ.
Во овој документ и во сите
други донесени по 2001 година,
во поглед на размената на разузнавачките податоци, како приори-

тет се наведува интензивирањето
на соработката на разузнавачките
служби и размена на информации
од терен. Најзначаен документ за
соработка од ваков вид е потпишан на 06 декември 2001 година,
од Министрите за правда и внатрешни работи на САД и ЕУ (односно ЕУРОПОЛ). Со кој посебно
е нагласена размената на „стратегиските и техничките информации“.
Што се однесува на соработката помеѓу ЕУ и НАТО, на 16
декември 2002 година, тие усвоиа
заедничка Декларација за Европска безбедносна и одбрабена политика. Во неа се подржува американскиот концепт, кој на НАТО му
дава преднос „при изборот“ на модалитетите за соработка. Односно
доколку Алијансата нема интерес
да интервенира во одредена кризна ситуација, тогаш предност им
се дава на европските сили кои
се формирани во склоп на Европската одбрамбена и безбедносна политика. НАТО се обврзува
дека ќе ги стави на располагање
сите негови капацитети потребни
за конкретната операција, за која
претходно се изјаснил дека нема
да учествува. На тој начин можеби
се релативизира автономијата на
Европска безбедносна и одбрабена
политика, која зависи од одлуките
на Северноатланскиот совет, но
сепак останува фактот дека Европа ги доби своите први вооружени
сили. Следен чекор претставуваше потпишувањето на договорот
„Берлин плус“ на 17 март 2003 година. Со овој договор беа прецизирани правата и обврските на ЕУ
и НАТО во врска со Европската
безбедносна и одбрабена политика. Особено се значајни одредбите
за размена на строго доверливи
информации, како и регулирањето на долгорочното одбрамбено
планирање, без оглед на тоа дали
идните сили ќе бидат под контрола
на ЕУ или НАТО.
Европската Унија самостојно
превзеде и превзема голем број на
активности. По 11 септември 2001
година, ЕУ ја усвои декларација-

та со која „тероризмот се третира
како реална закана за целиот свет
и Европа и борбата против тероризмот добива приоритетно значење
за унијата.“ Од оваа декларација
призлезе и првиот Акционен план
на ЕУ во кој детално се разработуваат мерките за борба против
тероризмот. По усвојувањето на
т.н. „Декларација за солидарност„
на 25 март 2004 година, во која
особено е нагласен принципот на
колективна одбрана, европските
лидери именуваа Координатор на
ЕУ за антитерористички мерки и
за прв пат ја промовираа идеата за
создавање на разузнавачка агенција на ЕУ.
Борбата против тероризмот е
еден од најголемите предизвици
со кој се соочува ЕУ. Успешноста
на таа борба подразбира пред се
донесување на стратегиски документи кои целосно ќе ја рефлектираат природата на ЕУ и нејзионот одговор на тероризмот.Од тие
причини во декември 2005 година,
Комисијата за правда и внатрешни
работи на Советот ја прилагоди
веќе постојната Стратегија за борба против тероризмот на ЕУ и истата беше донесена од Советот на
Европа на 30 ноември 2003 година. Во прилагодената Стратегија
за борба против тероризмот на ЕУ
(усвоена на самитот на шефови
на држави и влади на 15-16 декември 2005 година), една од главните
цели е да се конституира нов Акционен План на ЕУ за борба против тероризмот.
Односно цели на оваа Стратегијата се: да се зголеми и интензивира соработката со Северна Африка, Среден Исток и Југоисточна
Азија и да се обезбеди помош и
асистенција за истите; почитување
на човековите права; превенција
од регрутирање на нови терористи; подобра заштита на можните
цели и откривање и процесуирање
на членовите на мрежите; да се подобри способноста да се одговори
и да се менаџираат последиците од
терористичките напади.
Во Стратегијата се дефинирани следните видови на закани:
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меѓународниот тероризам; ширењето на оружјето за масовно
уништување; регионални конфликти; од држави со слаби институции; организираниот криминал;
стратегиски цели; изградба на
безбедност во опкружувањето;
ефективен и ефикасен мултилатерализам и спротиставување на заканите.
Промените на глобален план,
а со тоа и на полето на безбедноста предизвикуваат непрекинато да
се прилагодуваат мерките и активностите кои ЕУ ги предвидува во
наведената Стратегија. Така кон
крајот на 2006 година, во Брисел
бил претставен новиот пакет на
мерки на Европската комисија за
борба против тероризмот.
Покрај ЕУ, како еден од главните играчи на интегрирано делување во борбата против тероризмот секако е НАТО.
По 11 септември 2001 година,
НАТО изработи нови стратегиски
документи со кои се потенцира
намерата за борба со глобалниот
тероризам. Така Северноатланскиот совет како највисоко тело,
на редовна седница на самитот на
шефови на држави и влади во Прага, на 21 ноември 2002 година, го
одобри Воениот концепт на НАТО
за борба против тероризмот.
Овој концепт ги содржи основните одбрамбени мерки, менаџирање на конфликти и одговор
на терористички напади, борба
против тероризмот, пред се со офазивни мерки и воена соработка.
Мултилатералното здружување и соработка на полето на безбедноста и одбраната со огледа и
преку активностите на државите
кои се здружуваат во различни регионални иницијативи, независно
од фактот што повеќето од таквите иницијативи се инспирирани,
иницирани и подржувани од централните тела на ЕУ и НАТО.
Регионалното поврзување и
соработка е предвидено и дефинирано со Повелбата на ООН во
поглавјето 8. Во членовите од 52
до 54 е наведено дека „регионални организации можат да се фор-

мираат за да решаваат прашања за
меѓународниот мир и безбедност,
прилагодено на регионалната акција и обезбедувајќи нивните активности да бидат во согласност
со основните цели и принципи на
ООН.“
Во регионот на југо-источна Европа или „Западен Балкан“
се формирани и делуваат повеќе
такви регионални инцијативи, во
кои членуваат скоро сите држави.
Како поткрепа на изнесеното ќе
наведеме дел од нив.
Соработка на Централно/
европските држави во подршката на мирот-(Central European
Nations’ Cooperation in Peace
Support- CENCOOP). Главни цели
на иницијативата се: подршка на
соработката на малите и средните
држави од Централна Европа на
полето на одбрамбената политика, размена на искуства, воено-полициска соработка, соработка во
операциите за подршка на мирот,
и соработка за нивна подготовка за
членство во НАТО и за приклучување во ЕУ.
Квадрилатерална
иницијатива/Иницијатива на четри држави- (The Quadrilaterale
Initiative (Q4). „К4“ е форум за
регионална соработка помеѓу
Р.Хрватска, Р.Унгарија, Р.Италија
и Р.Словенија. Целта на оваа иницијатива е четрите држави да обезбедат/формираат лесна пешадиска
бригада со висока подготвеност,
која е способна да учествува во
операции за подршка на мирот.
Состанок на министрите за
одбрана на југо-источна Европа-(South-Eastern Europe Defence
Ministerial-SEDM). Цел на оваа
иницијатива е промовирање на соработка, транспарентност и регионални одбрамбени капацитети, постигнување на интероперабилност
и давање на помош на земјите од
југоисточна Европа за приклучување кон НАТО и Евроатланската заедница.Земји членки на оваа
иницијатива се Албанија, Бугарија, Грција, Хрватска, Италија,
Македонија, Романија, Словенија,
Турција, Украина и САД. Земји со

статус на набљудувачи се Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Грузија и
Србија.
Во склоп на оваа иницијатива
се реализираат следните регионални проекти:
 Мултинационални мировни сили на југоисточна Европа/
Бригада на југо-источна Европа- SEEBRIG
 Симулациона мрежа на југо-источна Европа- SEESIM
 Одбрамбено/воена соработка против ширење на оружје
за масовно уништување, за безбедност на границите и борба
против тероризмот- CBSC
 Проект за сателитска интерконекција на воените болници- SEDM/IMIHO
 Соработка помеѓу СЕДМ
државите на полето на одбрамбената индустрија, истражувањето и технологиитеSEEDIRET
Процес за соработка во југо-источна Европа-SEECP. Основни цели на оваа иницијатива
се: зголемување на соработката
на политички и безбедносен план,
зајакнување на економските релации, соработка на полето на
хуманата димензија, демократијата, правото, како и соработка во
борбата против илегалните активности. Земји членки се: Албанија,
БиХ, Бугарија, Грција, Хрватска,
Македонија, Романија, Србија,
Црна Гора и Турција.

Пакт за стабилност
Во склоп на Пактот е формиран Регионален центар за
контрола, верификација и асистенција/Центар за безбедносна
соработка- RACVIAC
Цел на оваа иницијатива е
да се постигне константен мир,
допринос во развојот и стабилноста на земјите во регионот и вклучување на државите од регионот
во Евро-атланските интегративни процеси.Земји членки на оваа
иницијатива се Албанија, Бугарија, БиХ, Грција, Хрватска, Маке-
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донија, Романија, Србија, Ц.Гора,
Турција и Унгарија.

САД/Јадрански договор-А3
(сега А5)
Заедничка цел на државите
членки на оваа иницијатива Албанија, Хрватска и Македонија (плус
БиХ и Црна Гора) е интеграција
во НАТО и ЕУ. Преку оваа иницијатива се воспоставува соработка на полето на: одбрамбените
реформи, НАТО консултациите,
обука и вежби, размена на разузнавачки информации, борба против
тероризмот, менаџирање со кризи
и формирање заеднички единици
за учество во операции предводени од НАТО.

Јадранско - Јонска иницијатива- ADRION
Иницијативата
била
покрената на конференцијата за развој на безбедноста
на државите кои граничат
со Јадранското и Јонското
море, одржана во Анкона
во мај 2000 година. Цел на
оваа иницијатива е постигнување мир и безбедност,
подобрување на релациите
помеѓу соседите во јадранско-јонскиот басен, со цел
прифаќање на европските
стандарди и подготвување за приклучување кон ЕУ.Земји членки се
Албанија, БиХ, Грција, Хрватска,
Италија, Словенија, Србија и Црна
Гора.
Од изнесените податоци за
актуелните регионални иницијативи и процеси можеме да се издвојат следниве карактеристики:
 дека бројот на регионални
иницијативи се зголемил;
 дека е потребно да се редефинира улогата на актуелните
иницијативи во контекст на евроатланските интеграции;
 регионалните иницијативи
се прошируваат со земји членки
кои се приклучија на Партнерството за Мир;

 интензивирање на активностите за подготовка на членките за учество во мировни мисии;
 партиципирањето
на
земјите во овие иницијативи им
помага во прифаќањето на стандардите на НАТО;
 фокусирање на целите на
иницијативите кон дефинирање
на заеднички закани, како што
се: тероризмот; ширењето на
оружјето за масовно уништување; организираниот криминал и други.
Кога елаборираме за ефектите од глобализацијата, потребно
е да го истакнеме и позитивното
влијание од развојот на технологиите врз субјектите кои се носители на борбата против тероризмот
како и на останатите закани и предизвици.

Имено технолошката предност не е еднострана, покрај тоа
што ја искористуваат терористичките организации и државите можат да ја користат за намалување
на глобалното влијание на тероризмот. Таквите технологии овозможуваат идентификација на доказите од терористите пред и по
нападите. Собраните информации
може да се редуцираат и разменуваат по електронски пат меѓу
министерствата, агенциите и со
други влади и да се постават на
безбедни сервери.
Треба да се има предвид и тоа
дека лидерите на држави не секогаш се согласуваат во врска со тоа
кој е најдобриот начин за справување со глобалното терористичко

насилство. Контраверзите главно
се однесуваат на утврдување на
природата на заканата и пристапот
кој треба да се преземе за справување со неа. Некои лидери на
држави сметаат дека обликот на
милитантниот ислам е нескротлив
проблем со кој не може да се преговара. Водачите на САД, Велика
Британија и Австралија сметаат
дека сите држави треба да соработуваат во глобалната борба против
тероризмот, заради справување со
заканата. Влогот во долгата војна е
зачувување на основните слободи
и начинот на живот. За да го поразат тероризмот, поединечните држави имаат одговорност да го заштитат и цивилното население при
борбата со терористичките ќелии.
На некој лидери на држави не им се
допаѓа концептот на „војна„ против тероризмот.Тие сметаат дека
воените операции ќе предизвикаат само реприза на
терористичките напади. За
нив тероризмот е криминал
кој најдобро се попречува
со безбедносно-полициски
методи. Според нив справувајќи се со тероризмот како
дел од полициските проблеми, државата го поткрепува
владеењето на правото, ја
одржува висината на моралот, ги чува демократските
начела и го спречува воспоставувањето на военото право.
Борбата со тероризмот е најделотворна во рамките на државните
граници и со здружени меѓународни полициски акции, заради приведување на осомничените и нивно правично судење. Полицискиот
пристап кон тероризмот мора да
балансира меѓу преземањето доволно мерки и избегнувањето на
„полициска правда.
Доколку со владеењето на
правото не се стори ништо во борбата со домашниот и глобалниот
тероризам, терористичките групи
може да го заобиколуваат и злоупотребаат истото тоа право за
остварување на нивните цели.
полк. м-р Златко Кузманов
(продолжува во следниот број)
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжение од претходниот број)

ВТОРА ГЛАВА
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ДРУШТВА ВО ДЕЛОТ ОД
МАКЕДОНИЈА ОКУПИРАН
ОД БУГАРИЈА

1. Интерегнумот и Бугарскиот централен акционен
комитет во Македонија
Брзата капитулација на кралството Југославија и лесното продирање на германската војска
било причина во Македонија да
се создаде состојба на безвластие.
Тоа го исползувале повеќе политички сили кои, ценејќи го политичкиот момент дека е поволен за
акција, се обиделе секоја за себе да
извлече задоволителни политички
поени. Најпрво оваа состојба ја исползувале политичките структури
на старата југословенска власт кои
пред германските воени претставници успеале да се наметнат со
своите политички игри, прикажувајќи се како легитимни претставници на населението што живеело
во Македонија. Така, претставниците на кралската југословенска власт во Скопје, дотогашниот
кмет на Скопје - Панта Јовановиќ,
потоа Кемал Рустен - бег и други,
со помош на германските воени
претставници, кои во почетокот
биле ангажирани со воените операции кон Грција и не воделе доволно грижа за тоа кој ќе биде на
чело на градските општини во Македонија, успеале да ја земат градската управа во свои раце, односно
да ја извршуваат должноста на прв
и втор кмет.Тоа го правдале пред
германските власти со фактот дека
во Скопје и околината живееле
само Турци и Срби.

Нивните постојани контакти
со германските воени претставници дале резултати. Имено, иако
со навлегувањето во Скопје Германците најпрво ги разоружале
претставниците на српската жандармерија и полиција, сепак, повторно, по неколку дена, по убедување на Јовановиќ и другите лица
дека всушност српската жандармерија и полиција ќе им бидат од
полза во воспоставувањето на ред
и мир во Скопје и околината, Германците повторно ги вооружале
полицајците и жандармите. Дури
„...заробените српски полковници и други воени началници биле
ослободени од заробеништво и доведени во зградата на бановината,
од каде што диригирале и давале
наредби”.Во Велес исто така Германците извесно време претставниците на старата српска власт и
жандармите ги оставиле да одржуваат ред и мир,додека во Охрид
целосното раководење со цивилната управа (општината) му го препуштиле на дотогашниот претседател Сами Резак, по народност
Турчин.Такви случаи имало и во
други градови на Македонија. Тоа
и не изненадува со оглед на фактот
што Германците со навлегувањето во Македонија немале доволно
време да се занимаваат со организациони прашања во градовите со
исклучок на обезбедувањето сигурен транспорт на воените единици
и техниката. Секако, во градовите
останале помали или поголеми воени единици што имале улога, во
соработка со формираните градски одбори составени од месни
луѓе, да оневозможат да дојде до
поголеми ексцеси, кражби, убиства и др. За таа цел германската
воена команда уште на почетокот
растурила прогласи низ градовите
со кои се известувале граѓаните да

се однесуваат лојално спрема германската војска. Доколку пак не се
придржувале кон тоа германскиот
воен суд спрема прекршителите ќе
преземал остри мерки.
Времето на Интерегнумот се
обиделе за свои цели да го исползуваат и други групи и поединци.
Во поделбата на власта се вклучиле и постојните групи што живееле во Македонија, односно приврзаниците на Ванчо Михајлов, на
германската држава или на Бугарија.
Забележителна активност во
првите денови на германската окупација во Скопје имала групата во
која биле: Спиро Китинчев, д-р
Божидар Христв, д-р Никола Андонов, д-р Димитар Железаров и
други претставници на „бугарското население”, како што официјално се претставувале пред тогашниот командант на 12-та германска
армија Георг Линдеман, чиј штаб
се наоѓал во овој град. Согледувајќи дека единствениот начин за
да ја преземат власта во Скопје
било најпрво да го придобијат германскиот командант, тие во повеќе
прилики му ја искажале „големата
верност на населението кон германската ослободителна војска”.
Но, истовремено и „протестирале”
поради сознанието дека Германците во утврдувањето на власта во
овој почетен период се потпирале
врз представници на старата српска власт. Всушност, тие се залагале општинската власт да премине
во нивни раце за да овозможале
легално создавање на терен за полесно навлегување на бугарската
воена и административно-управна
власт во Македонија. За исполнување на таа цел бил искористен
формираниот Бугарски централен
акционен комитет на Македонија
во Скопје.
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За да овозможи полесно и
координирано
функционирање
на општинската власт во Скопје,
Германската команда за кмет на
Скопје го назначила и С. Китинчев. Така, општинската управа
се раководела од тројца кметови
- Панта Јовановиќ, Кемал Рустен
бег и Спиро Китинчев, односно
„тоа биле претставници на трите
народносни елементи во Скопје”.
Ова соломонско решение на Германската воена команда во Скопје
било мошне практично. Германците успеале, барем привремено, да
ги елиминираат несогласувањата
меѓу претставниците на „српското,
турското и бугарското (се мисли на
македонското Ѓ.М.) население” во
Скопје и околината сé до доаѓањето на бугарската власт. Тие за да се
ослободат од прашањата што биле
„неважечки” за нив, заинтересирани само за мир во новоосвоените
територии, сакале да имаат повеќе време за натамошните воени
дејства на Балканот. Затоа и не
зачудува фактот што тројцата кметови власта ја извршувале сé до
доаѓањето на Бугарите, па дури и
неколку дена по нивното доаѓање,
кога со посебна заповед на Обласниот директор Антон Козаров таквата општинска власт престанала
да постои.
Интерегнумот, времето на т.н.
„безвластие” во Македонија, од
доаѓањето на германската војска
до воспоставувањето на бугарската власт на 26.4.1941 се обиделе за
свои цели да го искористат и други
групи и поединци дојдени од Бугарија. Паралелно со германското
продирање во Македонија, на 6/7
април 1941 од Бугарија дошле и
најблиските соработници на Иван
Михајлов - Димитар Цилев, Трајко
Чундев, Владимир Куртев и др.
Карактеристично е дека нивната активност во овој период забележително не се чувствувала.
Германците не им правеле пречки, зашто како приврзаници на
И. Михајлов (кого „германските
кругови го сметале за свој пријател”) слободно можеле да ја спроведуваат својата активност. Тие

сметале дека настапило време за
интензивно дејствување и за создавање Македонска независна држава. Тоа било поткрепувано со
оптимизмот на И. Михајлов дека
Хитлер ќе му дозволел да формира засебна македонска држава со
силна македонска организација
и обединување на „македонските
Бугари”. Но, со воспоставувањето
на бугарската власт овие планови
се изјаловиле, зашто Бугарија кон
нив не гледала со симпатии и (со
извесни исклучоци) и не ги ангажирала во власта.
За разлика од нив, групата
што ја сочинувале Асен Аврамов,
Коста Ципушев, Страхил Развигоров и други, дојдени во Македонија заедно со германските единици, била поорганизирана. Тие
биле директно поврзани со Министерството за внатрешни работи на Бугарија и неговиот ресорен
министер. Тие требало да ја испитаат политичката и економската
состојба во Македонија, расположението на македонското население и врз основа на тоа да дадат
предлози, се разбира тајно, до Министерството за внатрешни работи на Бугарија за подготовките и
начинот на дејствување на бугарската служба за безбедност на територијата на Македонија. Со други зборови, тие ја претставувале
„претходницата за испитување на
теренот” и за „ориентацијата” на
бугарските органи на власта пред
навлегувањето во Македонија.
Во Македонија со навлегувањето на Германците пристигнале и приврзаниците на Александар
Протоѓеров т.н. протоѓеровисти.
Тие се надевале дека ќе постигнат
извесен политички успех пред сé
во врбувањето на нивните стари
приврзаници. Но, поради нивната
малубројност и безначјно влијание
набргу се изгубиле од политичката
сцена на Македонија. И тие се залагале Македонија да се приклучи
кон Бугарија.
Интересна е појавата на заробениот војник Михаило Михаилов.
Тој самоиницијативно се пријавил
кај Германците , прикажувајќи се

пред нив како „водач на Македонската младинска организација”.
Германците го искористиле за
пишување леток со кој се повикувале Македонците да не се борат
против Геманците, туку”...без двоумење, веднаш да им се предадат
на ослободителите Германци, така
како што се во војничка облека”.
Не е позната неговата натамошна
судбина, но е многу индикативно
што на летокот е потпишан Спиро
Китинчев и уште 13 други граѓани
од цела Македонија. Симптоматично е ангажирањето на војникот од страна на Германците, како
и довербата која му била укажана
како водач на Македонската младинска организација. Најверојатно, според штурите ахивски податоци, Германците го исползувале
во почетокот, а потоа во „интерес
на политичката ситуациа” истиот не добил можност поафирмативно да се ангажира на нивна
страна. Тоа се должело и на незаинтересираноста на С. Китинчев
и другите политички групи да го
вклучат „водачот” на Младинската организација во своите редови,
бидејќи претставувал опасност за
нивната активност. Токму поради
тоа М. Михајлов, којшто „не бил
прифатен”, како што стои во извештајот, од постојаните групи,
се повлекол. За неговата организација, на којашто се представувал
како водач, немаме податоци, што
индиректно зборува дека таква и
не постоела.
Како што се гледа, времето
на Интерегнумот било поволна
можност за појавување и дејствување на повеќе политички групи
и поединци. Но, по својата организираност и по изведените акции најголем резултат постигнал
формираниот Бугарски централен
акционен комитет (БЦАК) на Македонија, на чело со Стефан Стефанов и Васил Хаџи - Кимов.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
Соња Николова
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Гостивар

ДЕНОТ НА АРМ СВЕЧЕНО ОДБЛЕЖАН ВО ГОСТИВАР
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРСоработката на ООЕ на ОРОРМ
Гостивар со командите на гарнизоните Кичево и Тетово, е за пример,
така што, нивната поддршка со
присуство на повеќе офицери од
активниот состав на денот на прославата, дава белег на свеченост.
На прославата покрај активните и
резервни офицери, присуствуваа и
претставници од институциите на
власта и други граѓани.

кои заедно со делегација на ООЕ
на ОРОРМ Гостивар, пред почетокот на седницата, положија свежо
цвеќе на споменикот на народниот
херој Чеде Филипоски-Даме, на
плоштадот во Гостивар.
Свечената седница ја отвори
Илија Стефаноски – претседател
на ООЕ на ОРОРМ Гостивар, кој
срдечно ги поздрави гостите и
сите присутни, а потоа со пригоден реферат говореше за значење-

Полагање на свежо цвеќе пред споменикот на народниот херој
Чедо Филиповски - Даме
Оваа програмска активност
на ООЕ на ОРОРМ Гостивар е
настан за одбележување од повеќе
аспекти, а како најважен е, дружењето помеѓу офицерите, кои
во континуитет се во структурите на одбраната со распоред или
преку организациските форми на
ОРОРМ.
Поддршката од Извршниот
одбор на Собранието на ОРОРМ и
претседателот на ОРОРМ, проф.др Ѓорѓи Малковски, е импулс повеќе за успешно реализирање на
нашите програмски активности.
Со интонирање на химната
на Република Македонија во салата на ЕЛЕМ ХЕЦ „Маврово“,
Гостивар, на 18-ти август започна
свечената седница, по повод Денот на АРМ, на која учествуваа и
претставници од касарната „Чеде
Филипоски – Даме“ од Кичево,

то на Денот на АРМ.
На седницата со поздравен
збор се обрати капетан Игор Спасеноски од Командата на гарнизонот Кичево, кој, меѓу другото, рече

ОРМ Гостивар во својата
Програма за работа секоја година
наназад, редовно ја планира и прославата на Денот на АРМ, како
една од најважните програмски
активности.
„Сите ние од активниот состав на
АРМ и вие резервните офицери и
војници, ја чиниме одбраната. Затоа, во овие моменти, најважно е
единството на граѓаните на Република Македонија“.
По повод Денот на АРМ, ООЕ
на ОРОРМ Гостивар додели Благодарници на активисти и институции, кои логистички ги поддржаа
маршевите и другите вежбовни
активности организирани од страна на ООЕ на ОРОРМ.
Посакувајќи поголеми успеси во осовременување на АРМ
по примерот на стандардите на
НАТО, претседателот на ООЕ на
ОРОРМ им се заблагодари на присутните за присуството, и меѓу
другото истакна, дека денешниов
ден претставува
празник што
не прави горди, затоа што имаме
сопствена армија, која е чувар на
суверенитетот и интегритеот на
Република Македонија.
претседател на ООЕ
на ОРОРМ Гостивар
Илија Стефаноски

Делегација составена од претставници на ОРОРМ и АРМ
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Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Тетово

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД
ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Тетово според Програмата за работа за 2011 година, како
и Планот за обука на резервните
офицери и подофицери на ООЕ на
ОРОРМ Тетово за 2011 година, во
периодот јули-септември оваа година, оствари повеќе активности.
На ден 08.07.2011 година, го
посети градот Крушево и неговите знаменитости. Посетата ја
остварија 18 резервни офицери и
претставници од другите локал-

ѕвезда, Тоше Проески; како и
манастирот „Св. Преображение“. За историските настани во
Крушево, резервните офицери
и подофицери беа запознаени
од страна на кустоси. На крајот
од посетата, резервните офицери се упатија кон с.Манастирец,
општина Македонски Брод, каде
беше организиран заеднички ручек, и направена кратка анализа
за активноста, при што присутните заклучија дека во иднина,
покрај активностите од областа

цвеќе пред спомен обележјето
на паднатите припадници на
АРМ во 2001 година, кое беше
откриено истиот ден. Од страна на команднатот на касарната
„Кузман Јосифовски – Питу“,
мајорот Блаже Николовски,
беше организрано дефиле и свечен ручек за сите присутни.
На ден 08.09.2011 година,
по повод 20 годишнината од
независноста на Република Македонија, Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Тетово, со своја

Дел од учесниците на една од активностите на ООЕ на ОРОРМ Тетово
ни самоуправи, кои егзистираат
во Тетово и тетовско. Во Крушево беа посетени: историското
место каде се одвивала битката
на Мечкин Камен; Музејот на
Крушевската Република; споменикот Македониум; Спомен
куќата на нашата македонска

на обуката, треба почесто да бидат присутни и посети на значајни историски места низ Републиката.
На ден 18.08.2011 година,
по повод Денот на АРМ, петчлена делегација на ООЕ на
ОРОРМ Тетово положи свежо

делегација, положи свежо цвеќе
пред спомен обележјето на паднатите борци - пред Домот на
културата во Тетово.
Претседател на ООЕ
на ОРОРМ Тетово
Зоран Кировски

ОФИЦЕР - 27
Од активностите на ОРОРМ

ДОСТОИНСТВЕНО ОДБЕЛЕЖАН
ДЕНОТ НА МИРОТ
Денот на мирот како меѓународна манифестација која
е во функција на јакнење и
продлабочување на свеста за
значењето на мирот и остварувањето на човековите права и
слободи, во светски рамки се
одбележува од 7-ми септември
2001 година, а во Р.Македонија
од 2002 година.
Во организација на Главниот одбор на СЗБ од НОАВМ
и граѓаните – продолжувачи на
традициите, на 20-ти септември, во Скопје достоинствено
беше одбележан меѓународниот
Ден на мирот, под мотото „Ветераните чекорат во мир“.
Мировниот марш во Скопје, на кој учествуваа неколку

In Memoriam

стотини борци, претставници
на МО, ГШ на АРМ, Баталјонот за врски, Баталјонот на воената полиција, ВМЦ, 30-ина
резервни офицери – членови на ОРОРМ на град Скопје,
претставници на повеќе здруженија и невладини организации, граѓани како и ученици од
ОУ „Песталоци“, „7-ми март“,
„Кочо Рацин“ и „Григор Прличев“, започна пред Собранието
на РМ, а централната свеченост
се одржа пред Споменикот на
ослободителите. Во оваа пригода, беше прочитана поздравна
телеграма на Главниот одбор
на СЗБ од НОАВМ упатена до
генералниот секретар на ОН,
Бан Ки Мун и до претседателот на Светската федерација

на ветераните Хамид Ибрахим,
а присутните на свеченоста
ги поздрави претседателот на
СЗБ, генералот во пензија, Тодор Атанасовски, нагласувајќи
дека мирот нема алтернатива,
а светот, за жал, се уште нема
сигурни механизми со кои ќе ги
контролира војните.
Во културно-уметничката
програма, со лични творби посветени на мирот, се претставија
ученици од споментатите училишта и членот на Друштвото
на писателите на Македонија,
писателот Перо Миленковски, а
во завршниот дел од свеченоста
беше прочитана пораката од генералниот секретар на ОН, упатена до учесниците на маршот.
Живко Трајановски

РОЗА ТЕНЕВА ИЛИЕВСКА

Општинската организациона единица на Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија од Струмица,
на 30.04.2011 година ненадејно
и прерано загуби еден од своите
најактивни членови - Роза Тенева Илиевска.
Родена е 6 јануари 1965
година во Ново Село, Струмичко. Основно образование
завршила во родното место,
гимназија во Струмица, а во
1988 година дипломирала на
Филозовскиот факултет – насока „Општонародна одбрана“
во Скопје.
Првото вработување и е
како регионален раководител во
Македонски Телекомункации сектор „Заштита при работа“.
Со сигурност може да се
каже дека била најактивен член
и активист на ОРОРМ од 1988
година, кога како млад активист

Роза Тенева Илиевска
е вклучена во Предавачкиот актив на ООЕ на ОРОРМ Струмица. Во мандатниот период 19891993 година е избрана за член
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Струмица, а во нареднитe два мандати од 1993-2000
година е избрана за секретар на

Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Струмица.
Нејзината успешна активност во Организацијата ја продолжува во мандатниот период
2000-2004 година, како делегат на Собранието на ОРОРМ
и воедно како член на Извршниот одбор на Собранието на
ОРОРМ.
Покрај сите овие ангажмани во телата и органите на
ОРОРМ, таа често пати беше и
член на многу од екипите кои
учестуваа на регионални работни средби, државни натпревари
и гаѓања со пешадиско вооружување. За својата ангажираност има добиено повеќе признанија.
Член
на Извршниот одбор
на ОРОРМ
Пецо Фончев
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ЗАГАДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
(Продолжува од претходниот број)

ЖИВОТОТ ЗАВИСИ
ОД ВОДАТА
И СЕ ЗАВИСИ ОД НАС!
Со Уставот на Република
Македонија водата е дефинирана
како национално добро од општ
интерес и како единствен ресурс
кој не може да се замени со ништо
друго, водата е ставена под посеб-

Непроценливото и огромно
значење на водатга за постоење
на животот на Земјата, може да се
согледа од повеќе аспекти и тоа:
 од биолошки аспект – водата е хранлива материја и конститутивен дел на животинските и
растителните организими, вклучувајќи го и човекот. Учествува во изградбата на органските

на заштита. Со ова се наметнува
обврската на сите државни институции и јавни претпријатија
инволвирани во оваа област да ја
преземат водечката улога за рационално користење, заштита,
конзервација и одржување на квалитетот. Без ефикасно управување
со водата не може да егзистира интензивното земјоделско производство на здрава храна, населението
не може да ја користи водата за
свои потреби со задоволителен
квантитет и квалитет, ниту пак индустријата може да функционира.
Водата, е животно непоходна за човекот, животните и растенијата и претставува фактор кој го
условува постоењето на животот.
Ова зборува дека животот на човекот, неговиот опстанок и стопански развој е во нераскинлива
врска со водата.

материи, обезбедува-мургоресцентниот и еластичност на клеточната протоплазма, одличен е
растворувач и транслокатор на
материите и медиумите каде се
одвиваат сите биолошки и физиолошки процеси на клетката.
 од хигиенски аспект – водата претставува основна компонента за одржување на хигиената во домаќинството и
воопшто за чистотата на урбаните средини, сточарските фарми и друго.
 од здравствен аспект –
може да служи како лековита
вода, служи за рекреација (капење, водни спротови).
 од производствен аспект
– водата служи како значајна
суровинска материја во производството на голем број на

производи во индустриските
технологии. Водата служи и
како енергетски извор за хидроелектрани. Има големо значење
за земјоделското производство,
шумарство, сточарство и друго.
Согледувајќи го многукратното и многубројното користење на водата, таа мора да има
одреден квалитет во зависност
од намената, а квалитетот го одредуваат физичките, хемиските,
биолошките (микробиолошките,
паразитолошки и виролошки)
и радиолошки фактори. Во современи услови на урбанизиран
начин на живеење, висок степен
на индустријализација, современото земјоделско стопанисување
и демографска експанзија, се користат големи количини на вода,
а по употребата како отпадна и
загадена без прочистување се испушта во реките, езерата, морињата.
Имајќи го во предвид значењето на водата за опстанок на
животот во целина, од човекот се
бара голема одговорност при ракувањето и употребата со неа.
Количината на вода во водотеците е доста варијабилна, зависи од годишните периоди и други
хидролошки и климатски фактори. Количината на подземните
води се проценува на 1.000.000
км3 . Резерви на вода се наоѓаат
и во телата на живите организми.
Имајќи во вид дека во масата на
растителните и животинските
организми со најголем дел учествува водата. Посојните резерви
на вода на земјата изнесуваат повеќе од 1,36 милијарди км3, а во
рамките на Европа се наоѓаат 610
илјади км3. Се проценува дека
од вкупно расположивите води
на Земјата само 2,8% се слатки, а
од тоа околу 80% се во глечерите
и другите ледени полиња. Како
употреблива слатка вода останува само околу 0,5%.
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ВОДНОТО БОГАТСТВО
НА Р. МАКЕДОНИЈА
Со водите што дотекуваат од
соседните предели надвор од Република Македонија се проценува на 7,82 км3, со вкупен протек
од 248м/сек, а со тоа годишната
количина на протечена вода по
жител изнесува 4086 м3. Многу
е важен фактот дека протечените
води во Република Македонија
се 92,7% домицилна вода што
значи дека во целост може да се
овозможи подобро планирање и
користење од страна на нашата
држава. Според тоа нашите води
ќе бидат чисти односно загадени,
толку колку што нашите граѓани
самите ќе дозволат. Водното богатство на нашата република го
преставуваат речните води како
протечни, подземни извори и дел
од езерските води и е поголема
од преосечните води пресметани
по жител од многу други држави

како на пример: Белгија, Шпанија, Полска, Англија, Германија,
Бугарија, Италија.
Количините на речните води
и осцилациите во одделни години се условени од количеството
на режимот на врнежите.
За Република Македонија од
големо значење се природните 3
езера; Охридското, Преспанското и Дојранското, како и помалите глацијални езера како што се
на: Пелистер, Јакупица, Јабланица. Покрај природните езера во
Република Македонија постојат
и повеќе вештачки езера, кои се
изградени на површинските водотеци со цел задоволување на
разновидни потреби (наводнување, енергетика, водоснабдување и др.)
Изградени се повеќе брани,
рационално искористување на
постојните хидролошки потенцијал и акумулирање на водата
од периодот на полноводие и ко-

ристење на истата во посушните
периоди од годината. Такви брани се користат за наводнување,
водоснабудување, енергетика. Во
нашата земја се изградени 18 поголеми и околу стотина помали.
Од вкупното количество
вода што се користи за водоснабдување, 63% потекнува од
природните извори кои на територијата на нашата земја се регистрирани околу 4100 од кои 300
се со издашност над 10 литри во
секунда. Источниот дел од Македонија, односно територијата
лево од реката Вардар е сиромашна со извори (регистрирани
се само 7 со издашност од 10 литри во секунда. Другите потреби
на количество вода се обезбедуваат од езерата (природни и вештачки) и од протечните води.
Освен просечното водно
богатство на Република Македонија од витално значење е просторната и временска распределба
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или поголеми системи. Од битно
значење е регулацијата на пратечките води, уредувањето на
речните корита, регулирањето
на ерозивните поројни дождови
и т.н. Тука би спаѓале и мерките
во врска со усогласувањето меѓу
резервите со вода и потрошувачката. Тоа може да се постигне со
воведување на технолгии кои се
крактеризираат со помала потрошувачка на вода, зголемувањето
на количеството на водата која се
рециклира во производствените
процеси. Значјна техничка мерка
е зголемувањето на ефикасноста
на уредите за прочистување.

ПОЧВА
на врнежите. Најдефицитарно
подрачје со вода е Овчеполието,
Штипско, Градско, Прилепско,
Велешко, Кумановско и Скопско,
каде што водата за пиење и наводнување е најмногу потребна.
Покрај просторната нееднаква распределба на водното
богатство, постојат разлики и во
временската распределба, како
во одделни години за подолг временски период, така и за одделни
месеци во еден годишен циклус.
Потребата до вода, според некои податоци во еден современ град по жител изнесува
околу 300-500 литри дневно, а
потребниот минимум изнесува
25 литри дневно по жител. Потребната вода по жител е показател за стандардот на човекот.
Ако се земат предвид вкупните
потреби од вода (индустрија, наводнување на зелени површини,
миење на автомобили, улици и
др.) не земјаќи ги системите за
наводнување, се проценува дека
во светски размери просечо по
жител било потребно околу 5000
лити вода.
Квалитетот на водата го определуваат, физичките, хемиските, биолошките и радиолошките
фактори. Составните делови на
водата кои имаат природно потекло не се сметаат за загадувачки,
така што природно чистите води,

за какви било цели можат да бидат употребливи.
Водите во Република Македонија, по својот квалитет се
поделени на 4 класи: води од 1
класа, води од 2 класа, води од 3
класа и води од 4-та класа.
Во првата класа спаѓаат: водите кои се во природна состојба со евентуална дезинфекција,
можат да се употребат за пиење,
во прехранбената индустрија, а
површинските води и за одгледување на племенити риби.
Водите од втората класа можат да се користат како вода за
пиење, во прехранбената индустрија само со претходна обработка со вообичаени методи.
Водите од третата класа
можат да се употребуваат за наводнување во земјоделството
и покрај тоа што, проаѓаат низ
населено место се загадуваат од
отпадни води со што ја менуваат
бојата и мирисот.
Водите од четвртата класа
можат да се вбројат во претходните три калси.
Мерките и методите за
заштита на калитетот на површинските и подземните води ќе
бидат најуспешни, кога ќе се користат интегрално, почнувајќи
од самата изградба на системите за стопанисување со водите и
нивното поврзување во помали

Почвата е составен дел од
животната средина, а заедно со
атмосферата и хидросферата
преставува најдрагоцен природен ресурс без кој животот на
човештвото, растенијата и животните е невозможен. Почвата
во суштина е површинскиот растресит дел од литосферата, која
се формирала во текот на долгата еволуција на земјата, како
резултат на заемното дејство на
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физичките, физичко-хемиските и
биолошките фактори.
Почвата како природен ресурс може да се заштити од секакви оштетувања (деградација)
и да се запази нејзиниот квалитет
и продуктивност. Бидејќи почвата е уништив и тешко обновлив
природен ресурс, таа треба да
се заштитува од секакви влијанија, било да се работи за почва
од природните екосистеми, или
кои се наоѓаат под управување од
страна на човекот.
Од вкупната површина на
Република Македонија која изнесува 2.571.300 ха, во 1991 година
на земјоделска површина отпаѓале 1.295.000 ха или 50,3%, а остатокот е евидентиран како шуми,
трстеници, мочуришта и неплодно земјиште.
Во вкупната земјоделска површина, обработливата учествува со 664.000 ха или 51,4%, пасишта со 629.000 ха или 48,5%,
а остатокот претставува бари,
трски и рибници (Мијалов, 1995,
цитат на М.Мулев 1997).
Факторите што влијаат на
оштетување на почвата, може да
ги поделиме на природни и фактори од антропогено потекло.

Обработливо земјиште во илјади хектари
Земјоделски
Индивидуални
Година
Вкупно
претпријатија
стопанства
2001
612
153
459
2002
577
117
459
2003
569
113
456
2004
560
101
459
2005
546
83
463
Извор: Статистички годишник на Република Македонија 2006 г.

arable land: 22,01%
permanent crops: 1,79%
other: 76,2% (2005)

Land
use

Извор: Facebook/CIA. Внел, Ј. Мазгански

Во факторите од природно
потекло кои предизвикуваат деградција на почвата се: ерозијата, хидролошки и климатолошки
фактори, лизгање на терен, како
и натропогени фактори.
Штетните влијанија на ерозивните процеси се особено изразени на површини што имаат
одредена наклоност и не се обраснати со вегетациска покривка. Забрзана ерозија може да се
јави во случај, ако растителниот
покрив биде оштетен поради неправилна обработка на почвата
при производството на земјоделските култури или непланското
сечење на шумите.
Површините што се изложени на ерозија од вода или ветер, во светски размери зафаќаат
огромни пространства. Поради
неправилното стопанисување во
земјоделството, деградирано е
повеќе од 2 милијарди хектари,
што претставува површина двапати поголема од Европа.
Во последните 100 години,
во светски размери, ерозијата,
деградирала околу 34% од обработливата почва. Во Америка
ерозијата и официјално е призната како национално зло. Во САД
за кратко време се уништени или
тешко оштетени 426 милиони
хектари кои порано се наоѓале
под ливади или шуми.
Според Трендафилов (1994)
цитирано од М Шулев, 1997) во
Република Македонија со различен интезитет на ерозија е зафа-

тено површина од 24.813,175 км2
или 96,5% од територијата. Со
појаки категории на разорност
се зафатени 9.423,62 км2 или
36,65% од територијата на Република Македонија.
Годишната продукција на
ерозивен нанос во вештачките водени акумулации изнесува
4.917, 906 м3 од кои најголемата
количина припаѓа на акумулациите: Тиквеш, Шпиље и Калиманци. Годишната продукција на
ерозивен нанос во Охридското
Езеро е 486.935 м3, во Преспанското 260.352 м3, а во Дојранското 28.984 м3.
Како што се гледа од изнесените податоци, разорувањето
на површинскиот слој на почвата
под влијание на ерозијата се одвива многу брзо.
Хидролошките фактори можат да предизвикаат оштетувања
на почвата, како резултат на поплавените води, повремените големи
количини на дождови и брзо топење на големи снежни наноси.
Климатските фактори делуваат преку водниот режим на
почвата кој може да биде неповолен ако почвената вода е преголема или премала, при што се нарушуваат физичките, хемиските
и биолошките карактеристики на
почвата, а со тоа и продуктивноста. Но почвите можат да бидат
оштетени и како последица на
недостаток на вода. Во светски
размери, почви што се оштетени
и неупотребливи за земјоделско
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производство заземаат големи
размери.
Одрони или лизгање на
големи маси на почва, преставуваат исто така фактори што
ја оштетуваат почвата. Од антропогените фактори, почвата
може да биде оштетена, ако при
користењето на земјоделското
производство се избираа неправилни начини и методи во обработката од страна на човекот.
Неправилен избор на земјоделски култури, несоответен плодоред, лошо водоснабдување,
користење на прекумерна тешка
механизација, неправилно користење на хемиски заштитни
средства и минерални ѓубрива
(интензивна хемизација). Сите
наброени фактори покажуваат
негативно влијание на физичките, хемиските и биолошките
својства на почвата, а со тоа и на
продуктивноста. Со непланското и неодговорно стопанисување
се уништуваат и се уништувани
големи пространства обработлива површина.
Рударството има големо
влијание во оштетувањето и
уништувањето на почвата без оглед дали се работи за површински или јамски коп.

При подземниот коп, во рударството се нарушува рамнотежата на хидролошките карактеристики на поголеми реони,
додека со површински коп се
врши промена на конфигурација
на теренот, со што се уништуваат огромни почвени површини, а
може да се наруши и структурата
на шумската вегетација, поради
хидролошките промени на некое
подрачје. Со исфрлањето на површинскиот слој на почвата што
се наоѓа над рудата, се затруповаат огромни почвени површини,
кои биле плодни и се користеле
за земјоделско производство. Со
депонирањето на јаловината при
флотирањето на разни руди исто
така се зафаќаат големи површини кои претставуваат извори за
загадување на околниот простор
имајќи го предвид хемискиот состав на јаловината. Со непланската и неконтролирана експлоатација на камен, чакал, песок,
материјал за производство на
цемент, тули и друг градежен материјал се нанесуваат штети на
почвата и на растителниот свет.
м-р Душан Маџоски
(Продолжува во следниот број)
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