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Од активностите на ОРОРМ

ЕДНОДНЕВНА ОБУКА

По повод 63-годишнината
од основањето на Организацијата на резервните офицери на Р
Македонија (ОРОРМ) , во Кичевскиот регион се одржа регионален кондиционо-рекреативен
марш. На оваа еднодневна обу-

Маршот се реализира на релација: с. Пополжани – манастир
Света Богородица Пречиста, во должина од 10 км
ка учествуваа 100 млади резервни офицери и подофицери од 5
ООЕ на ОРОРМ.
Според програмата, мар-

Резервните офицери пред спомен обележјето на
загинатиот бранител во 2001 година, Миле Гиноски

шот се реализира на релацијата:
с. Пополжани – манастир Света
Богородица Пречиста, во должина од 10 км. Пред почетокот
на маршот, во с. Пополжани, на
спомен обележјето на загинатиот бранител во 2001 година,
Миле Гиноски, беше положено свежо цвеќе, при што, за неговиот лик и за злосторничкото
масакрирање од страна на припадниците на ОНА, говореше
резервниот капетан Драгољуб
Столески.
Посебно пријатно доживување за учесниците на маршот
претставуваше манастирот Света Богородица Пречиста, што
се наоѓа на планината Цоцан на
надморска височина од 968 м.,
во непосредна близина на с. Ма(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, д-р М. Солунчевски, м-р Г. Георгиев , Ж. Трајановски,
Т. Мицевски, З. Никодиноски, З. Кироски, С. Илиевска, проф. д-р М. Миноски, С. Димов,
Ц. Кузески, В. Пличовски, С. Богдановски, В. Котески, В. Митовски, З. Анчов.
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Учесници на маршот по повод 63-годишнината од основањето на ОРОРМ
настирско Доленци. Во овој манасти, кој датира од 14. век, во
1924 година бил замонашен поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот,
господин Доситеј.
Поцелосна информација за
манастирот, како едно од најмаркантните христијански просветно-културни светилишта во
Западна Македонија, презентира професорот Ванѓелко Лозаноски, нагласувајќи, меѓу другото, дека во Света Богородица
Пречиста, во 19.век, престојувале и работеле истакнатите македонски преродбеници: Кирил
Пејчиновиќ, Јоаким Крчовски
и Јордан Хаџи Константинов
– Џинот кои дале голем придонес во ширењето на словенската писменост и книжевност и
созревањето на македонската

национална мисла.
Тука била сместена една од
најбогатите библиотеки на Балканот, развиена ресавска школа,
а во манастирското училиште
биле ангажирани најспособните учители кои изведувале и
граѓанска настава.
Меѓу другото, во манасатирот се одвивале и дел од подготовките за Илинденското востание, а во негова близина, во месноста „Ѓурѓејца“, на 4.август
1903 година се водела една од
најжестоките борби.
Според оценката на академик Петар Х.Илиевски, манастирот „Света Богородица Пречиста“ одиграл голема историска улога во општествениот
живот на целиот наш народ, бидејќи негови воспитаници работеле не само во Западна, туку и

Претседателот Малковски полага цвеке пред
спомен обележјето на Миле Гиноски-Гина

во Источна Македонија, а нивните творби напишани со народен јазик, придонесле за формирањето на националната самосвест на македонскиот народ.
За успешната реализација на
оваа еднодневна обука, значајна е
логистичката поддршка на 2.баталјон на БРЛп со кој командува
потполковник Ванчо Ташев, ангажирањето на претседателот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, како и придонесот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Кичево-Македонски Брод, со кој
раководи резервниот капетан Зоран Никодиноски.Еднодневното
дружење на учесниците на обуката, заврши со заеднички ручек –
традиционалното војничко гравче
во касарната „Чеде Филипоски –
Даме“ во Кичево.
Живко Трајановски

Презентација на проф.Ванѓелко Лозаноски за
местото и улогата на манастирот во
историјата на македонскиот народ

ОФИЦЕР - 3
VI-то Собрание на ОРОРМ

ПЛОДОТВОРНА СОРАБОТКА

Работно претседателство на Собранието
На седницата на Собранието
на Организацијата на резервните
офицери на Република Македонија
(ОРОРМ), што се одржа во Велес,
беа усвоени повеќе значајни документи, меѓу кои, во фокусот на
вниманието беше Извештајот за
работата на овој највисок орган и
неговите органи и тела, како и на
општинските организациони единици (ООЕ) во 2014 година.
Во работата на седницата,
покрај членовите на Собранието, учествуваа и претседателите на
ООЕ, претседателите на комисиите и претседателите на секциите

Промоција на книгата на
проф.д-р Менде Солунчевски

на резервните офицери, но и повеќе гости, меѓу кои: командантот
на Командата за обука и доктрини
(КОД), полковникот Љупчо Костовски; претставникот на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски“, проф. д-р Росе Смилевски;
претставникот на локалната самоуправа на Велес, Македонка Виларова; раководителот на Подрачното
одделение за заштита и спасување,
Билјана Симова; и раководителот на
Регионалниот центар за одбрана во

Велес, Митко Михалчев.
Во предложениот текст на
Извештајот што го презентира
претседателот, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, беа дадени позитивни
оценки за успешно реализираните програмски задачи во сите области од функционирањето на Организацијата. Во него се нагласува дека приоритетните активности и задачи во 2014 година, пред
се, биле насочени кон: едукацијата
и обуката на членството во непосредна координација и соработка
со МО и ГШ на АРМ, а во согласност со стандардите и искуствата
на CIOR; негувањето на слободарските традиции во функција на
продлабочување на моралниот дух
и патриотските чувства кај членството; интензивирање на меѓународните активности во рамките
на CIOR. Поконкретно, во текот на
2014 година, успешно се реализирани следните содржини: државен
натпревар во гаѓање со пиштол;
два регионални кондициони маршеви; две гаѓања со АП 7,62 мм
(Кичево, Штип); и два технички
собири во касарните во овие градови. На овој вид практична обука,
покрај резервните офицери и подофицери, беа вклучени и поголем
број дипломирани студенти од Институтот за безбедност, одбрана и

Дел од присутните на Собранието
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ООЕ на ОРОРМ Велес му доделува благодарница на проф.
д-р ЃорѓиМалковски за успешно спроведена активност
мир, како и студенти од државните
и од приватните универзитети.
Во 16 ООЕ на ОРОРМ, организирани се еднодневни програмски активности (кондициони маршеви, одбележување на значајни
годишнини и личности од подалечното и поблиско минато, како и годишнини од формирањето на крупни воени единици во рамките на
НОВ). По повод 70-годишнината
од ослободувањето на Македонија,
во 7 ООЕ организирани се свечени
академии во соработка со единиците на локалната самоуправа.
„Може да се оцени дека во
2014 година остварени се респективни резултати во обуката и во
ситге други активности, благодарение на мошне успешната и плодотворна соработка со МО и ГШ
на АРМ, одговорниот однос на
раководствата на ООЕ како и на
Извршниот одбор на ОРОРМ. Во
прилог на ваквата оценка е и податокот за непосредната вклученост на 2700 резервни офицери и
подофицери во разните облици на
обука и едукација, слободарските
традиции, како и во меѓународните активности, и тоа врз доброволна основа“, нагласи, меѓу другото,
претседателот Малковски.

Живко Трајановски го промовира
најновиот број на „Офицер“

проф.д-р Менде Солучевски ја доделува ново промовираната книга
на претседателите на ООЕ на ОРОРМ
На 6-та седница на Собранието, претседателот Малковски
ја промовира книгата „Развојот на
системот за одбрана и заштита во
општина Демир Хисар во дваесеттиот век“, чиј автор е проф.др Менде Солунчевски. Живко
Трајановски го промовира најновиот број на „Офицер“, интерно
гласило на ОРОРМ, нагласуваќи

дека весникот веќе шеста година
претставува вистински хроничар
на активностите на Организацијата на национално, на регионално и
на локално ниво. Во текот на престојот во Велес, учесниците на седницата на Собранието на ОРОРМ
ја посетија спомен-куќата на поетот Коста Солев – Рацин.
Живко Трајановски

ОФИЦЕР - 5
Историски календар

143 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево
полага цвеќе пред споменкот на Гоце Делчев
На 4.февруари, во Делчево
се одбележа 143- годишнината од
раѓањето на големиот македонски револиционер и идеолог Гоце
Делчев.
Манифестацијата ја започнаа
членовите на КУД „Гоце Делчев“ од
Делчево со читање на пригоден реферат за значењето и улогата на Гоце
Делчев во македонската историја.

Споменик на Гоце Делчев во Делчево

Во знак на почит кон ликот и
делото на великанот на македонското револуционерно движење
и патрон на градот, свежо цвеќе
во градскиот парк во центарот во
Делчево, положија делегации на:
Општината Делчево предводена
од градоначалникот, г-дин Дарко
Шехтански, Советот на Општина Делчево предводена од претсе-

дателот г-дин Драган Христов,
претставници на: политички партии, локални институции, здруженија на граѓани, меѓу кои, и
претставници на ООЕ на ОРОРМ
од Делчево.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Интервју со проф.д-р Ѓорѓи Малковски, претседател на Организациониот одбор на
научниот собир на тема: „Македонија во Втората светска војна и потоа – 70 години од
победата над фашизмот“

ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БЕШЕ ТЕМЕЛ ЗА
СОЗДАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА
На 9.мај, годинава, се навршуваат 70 години од завршувањето на Втората светска војна и победата над фашизмот – најголемото
зло на човештвото во 20.век.
Најголемиот оружен судир
во досегашната историја, воените разурнувања и човечките жртви, ќе бидат во фокусот на вниманието на научниот собир на тема:
„Македонија во Втората светска
војна и потоа – 70 години од победата над фашизмот, што ќе се одржи во Скопје.
Научниот собир го организираат Институтот за национална
историја и Организацијата на ре-

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски
зервните офицери на Република
Македонија, а неговата основна
цел е презентирање на научни и
стручни трудови од компетентни
автори со кои ќе се прикажат историските случувања во Македонија
во Втората светска војна и нивна-

та рефлексија врз состојбите во изминатите 70 години.
За повеќе актуелни прашања поврзани со овој значаен историски настан, преточени во тезите како насока
за подготвување на научни и стручни трудови, коишто ќе бидат презентирани на собирот, разговаравме со
претседателот на Организациониот
одбор, проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Кои се основните причини за
појавата на фашизмот во Италија и националсоцијализмот (нацизмот) во Германија и односот
на другите големи сили кон појавата на фашистичката идеологија?
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Основната причина за појавата на фашизмот во Италија било
незадоволството поради одземените територии со мировните договори по Првата светска војна. Со
помош на крупните капиталисти,
фашистите вооружале 60.000 луѓе
и во октомври 1922 година организирале марш на Рим со што го принудиле кралот Виктор Емануел да
им го довери мандатот за состав
на новата влада. Бенито Мусолини, на 30 октомври 1922 година
формирал влада во која фашистите имале апсолутно влијание. Фашизмот како социјално-политичко
движење за Италијанците претставувал идеологија преку која, обединети со сите сили и средства, се
надевале дека ќе можат да ја обноват некогашната Римска Империја.
Поимот FASCIS означува врзан
сноп од прачки со секира, што на
римските магистрати им служел
како симбол на власта.
Во 1910 година, во Германија
се формирала Националсоцијалистичка германска работничка
партија. Неа ја формирале десничарските политички сили и незадоволните маси врз основа на националистичката идеологија и социјалната загрозеност. Всушност,
тоа било антипарламентарно движење кое се залагало за цврста
рака и за примена на сила заради
што, веднаш по формирањето создало сопствени вооружени сили
– јуришни баталјони. Основните
поставки на ова движење, на чие
чело во 1933 година доаѓа Адолф
Хитлер, биле: авторитарем режим,
култ на водачот (фирерот), расизам и иперијализам. Програмата
на Хитлер предвидувала економска, политичка и воена активност
за територијална експанзија на
Германија.
Велика Британија, Франција
и САД, сметале дека Советскиот
Сојуз и комунизмот се посериозни
противници на приватниот капитал и на развојот на демократијата, па ценеле дека би можело да
има војна меѓу фашизмот и комунизмот како изразито тоталитарни
режими. Со други зборови, поја-

те жртви, претставува најголем
оружен судир во историјата на
човештвото. Кои се последиците
од оваа војна?

Учество на проф.д-р Ѓорѓи
Малковски на меѓународни активности – конгрес на CIOR
вата на идеологијата на фашизмот
и на нацизмот, особено нивните
реваншистички и ревизонистички
стремежи, се до почетокот на Втората светска војна, не биле сериозно третирани во политиката на
другите големи сили.
Во која мера причините за
Втората светска војна се економски, а во која, таа е предизвикана
од идеолошките конфликти на големите сили?
Втората светска војна настанала како последица на многубројните противречности и противставености меѓу победничките и поразените сили во текот на Првата
светска војна. Основните причини
се стремежите за нова поделба на
светот и големата економска криза, односно борбата за остварување нови економски извори. Значи, основните причини се економски, но истовремено и идеолошки.
Германија, својата територијална
експанзија ја насочила кон Европа, правенствено кон исток. Советскиот Сојуз претставувал основен економски извор за Германија,
а покрај тоа, таа него го сметала
за најголем идеолошки противник. Во контекст на ова, нападот
на Германија на Советскиот Сојуз,
на 22 јуни 1941 година, се смета за
најголем идеолошки судир со воени средства во историјата на човештвото.
Втората светска војна, која
започнала на 1 септември 1939 година, а завршила на 2 септември
1945 година, според својот обем,
воените разузнувања и човечки-

Во Втората светска војна
учестувале 61 држава со околу
две милиарди луѓе, околу 115 милиони луѓе биле мобилизирани, од
кои, околу 60 милиони загинале.
До крајот на војната, во оперативните единици и во военозаднинските органи и служби, Македонија имала вкупно 152.925 борци
и старешини, од кои, 24.000 се загинати како борци на боиштата и
жртви на фашистичкиот окупатор.
Материјалните штети што ги
претрпе Македонија во текот на
војната се огромни. Разурнати или
опожарени биле повеќе од 10.000
домови и над 4.000 јавни објекти,
евидентирани биле 83.000 случаи
на ограбувања, над 300.000 грла на
крупен и ситен добиток биле насила одземени или заклани. Наполно
биле урнати 170 мостови и уништени 500 км железничка пруга.
Овие податоци мошне аргументирано говорат за катастрофалните последици на војната во
светски размери, а истовремено и
за историската величина на НОВ
во Македонија.
Какви биле плановите на водачот на Третиот Рах за решавање на малцинскиот проблем на
Балканот, а во тие рамки и македонското прашање?
Македонското прашање, непосредно пред почетокот на Втората светска војна, претставувало
проблем околу кој се вкрстувале
интерестие на сите соседни држави и на големите сили. Кон просторот на Македонија особен интерес покажувала Германија, во
согласност со идејата за нејзин
„пробив на Исток“, но и Италија,
со оглед на идејата на Мусолини
за италјанското проширување кон
Балканот.
Македонија со Солун и нејзините етнички граници, во плановите на Хитлер гравитирала како
простор со кој ќе биде наградена
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онаа држава што ќе даде најголем
придонес во воспоставувањаето на „новиот поредок“ на Балканот. Доколку балканските држави
не сакале да пројават такви амбиции, Хитлер планирал да создаде
нови независни држави, и во согласност со тој план, како резервна, постоела комбинација за создавање Македонска независна држава на чело со Иван Михајлов. Но,
во разговорите со Хитлер, Иван
Михајлов го поставувал македонското прашање како бугарски
проблем, нагласувајќи дека околу два милиони Бугари се наоѓале
под окупација на Србија и Грција.
Многу е значајно да се знае дека
Хитлер на тоа му одговорил дека
во Србија имало српски Македонци, како што имало грчки во Грција и бугарски во Бугарија и дека
тоа прашање ќе се решава откако
ќе заврши војната. Всушност, Хитлер планирал македонското прашање да го решава во рамките на
малцинскиот проблем во целиот
Балкан.
Како изгледала новата поделба на Македонија по нејзината
окупација во април 1941 година,
кога се анулирани границите воспоставени со Букукрешкиот мировен договор од 1913 година и со
Парискиот од 1919 година?
На 18.април 1941 година, според привремените насоки на Хитлер, Врховната команда на ВЕРМАХТ ги поставила воените граници. Новата граница на север е
повлечена до планинскиот венец
меѓу Ниш и Пирот. Потоа, следи окупацијата на Македонија до
определената воена граница што
се протегала по линијата ПиротВрање – Скопје и понатаму по долината на Вардар до грчката гранаица. Италјанските фашистички
сили ја окупирале територијата
западно од Брод-Битола, а од јули
1941 година овој дел бил анектиран кон Албанија, со што се создала голема Албанија според програмата на Призренската лига.
Со новата поделба на Македонија биле анулирани границите

Учество на проф.д-р Ѓорѓи Малковски на трибина во Велес
воспоставени со Букурешкиот мировен договор од 1913 година и со
Парискиот од 1919 година. Најголемиот дел од Македонија и припаднал на Бугарија, која, покрај
другото, имала обврска да го задуши НОД и антифашистичката борба, како и да ја обезбеди потребната работна сила за рудниците на
хромова руда кои работеле за Германија. На Бугарија и било ветено
дека по извршувањето на овие задачи ќе ги добие Гостивар и Тетово.
Кои се основните карактеристики на политиката на окупаторите во Македонија и формите на бугарската и италјанската
окупаторска власт?
На 18.април1941 година во
Македонија навлегла бугарската армија и веднаш почнала да ја
воспоставува бугарската окупаторска власт. Организирањето и
функционирањето на бугарскиот окупациски систем во Македонија, всушност, претставувало
преземање на природните, историските, културните и сите други
богатства на територијата, а истовремено почнала асимилацијата
на македонскиот народ. За кратко
време „ослободителите“ воспоставиле воена, судска и законопдавна,
а потоа административна и политичка власт, како и црковна јурисдикција. Територијата на Македо-

нија воената власт ја прогласила за
Петта армиска воена област со команда во Скопје. Бројната состојба на Петтата армија изнесувала
40.000 војници и старешини. Потоа, воспоставена е и полициската
власт (формирани се две обласни
полициски управи со седишта во
Скопје и во Битола). Во почетокот,
полицијата располагала со 2.750
полицајци.
Меѓу првите акти што ги донело Народното собрание на Бугарија, по прогласувањето на „обединетото царство“, бил Законот за
државјанство, со кој на севкупното население му се признало бугарско државјанство, а никој немал право да се изјасни како македонец.
Од есента 1941 година, започнал да се воведува бугарскиот
просветен систем во Македонија.
За остварувањето на оваа задача се
организирале курсеви за бугарски
учители на кои биле вклучени 600
„благонадежни“ лица од Македонија, а 1508 биле донесени од Бугарија.
На економски план македонската територија била експлоатирана на најбезобзирен начин смислено и плански, без да се води грижа за македонското стопаснство.
Свесно се уништувале просветното и научното наследство, кулурните установи и историските
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дина биле депортирани во концетрациониот логор во Треблинка.
И по 70 изминати години од
победата над фашизмот и нацизмот, фашистичката идеологија
се уште е присутна во разни делови на светот. Сведоци сме на
разни појавни облици низ кои се
манифестира грозоморната фашистичка и неонацистичка идеологија кај поединци и гупи кои се
организирани дури и во политички
партии. Колку тоа претставува
сериозна опасност за човештвото и за демократските процеси
во 21.век?
Работни средби на проф.д-р Ѓорѓи Малковски со воени аташеа
споменици, за да се уништи сознанието за корените на македонскиот народ.
Италианската и Албанската
проиталјанска власт применувале сурови мерки на експлоатација.
Вршеле реквизиција на земјоделските производи, на добитокот и
друго, а од 1942 година бил воведен данок наречен десеток, односно спахилак, кој не се разликувал од десетокот во времето на
турското владеење.
Во областа на образованието, албанската окупаторска власт
особено внимание посветувала
на пропагирање на фашистичката
идеологија. Наставата се изведувала на албански јазик, а македонскиот јазик бил забранет.
Ваша оценка за придонесот
на единиците на НОВ и ПОМ во
ослободувањето на Македонија
и во поразот на фашистичките
окупаторски сили во завршните
операци за ослободувањето на тогашна Југославија?
Ослободувањето на Македонија, есента 1944 година, е целосна заслуга на единиците на македонската војска во четиригодишната борба со фашистичките окупатори и нивните квислиншки
поддржувачи.
Во завршните операции за нејзиното ослободување, македонска-

та народноослободителна војска ја
сочинувале: три корпуси (15., 16. и
Брегалничко-струмичкиот) во чиј
состав влегувале седум дивизии со
22 ударни бригади, четири артилериски, три инженериски и една
коњичка бригада.
Единиците на македонската војска, само на територијата на
Вардарскиот дел на Македонија,
за време на војната врзувале за
себе над 60.000 окупаторски војници и полицајци.
По ослободувањето на Македонија, на 19. ноември 1944 година, македонските воени единици
во составот на Народноослободителната војска на Југославија продоллжиле со исто темпо и во текот на борбите за ослободување на
Косово, а подоцна, по пробивот на
Сремскиот фронт, и понатаму до
Загреб и Марибор, се до конечното ослободување на Југославија.
Во завршните операции за
ослободување на Југославија, македонскиот народ и националностите учествувале со околу 24.000
борци, формациски вклучени во
составот на 15. македонски корпус, односно со 1/3 од сопствениот воен потенцијал. Во борбите за
победата над фашизмот, само од
територијата на Вардарска македонија, загинале 33.000 борци и
цивили, вклучително со над 7.000
македонски Евреи кои во 1943 го-

Како што е познато, фашизмот
исчезна на историската сцена со
завршувањето на Втората светска
војна, но за жал, за кратко време.
Поимот фашизам главно се
користи како пежоративен термин
со кои некој режим, институција
или поединец се опишуваат како
неоправдано репресивни. Фашизмот и нацизмот, историски гледано, претставуваат две идеологии кои се сродни но и различни.
Најзначајната нивна разлика произлегува од фактот што за италианскиот фашизам, државата е на
прво место, а за нацистите, тоа е
германскиот народ дефиниран со
својата расна димензија. Според
нив, германската раса е супериорна во однос на другите и како таква треба да се шири на штета на
другите.
Значајно е да се истакне
дека нацизмот не исчезна од политичката сцена како идеологија
со поразот на Хитлер и на нацистите. Некои од нивните идеи
продолжуваат да живеат и тоа
во светски размени. Политичките групи кои се обидуваат да го
обноват тоа движење се дефинирани како неонацистички и неофашистички. Најмногу ги има
во: Русија, САД, Австрија, Австралија, Велика Британија, Германија, Грција, скандинавските
земји и т.н. Нивните заеднички
карактеристсики се состојат во:
величењето на Хитлер и нацистите, негирање на Холокаустот,
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борба против мултикултурализмот, национализам, нетолеранција на други народи и групи
(Евреи, Муслимани, хомосексуалци).
Неонацизмот се повеќе станува прифатлив како mainstream
политички правец кој, преку Интернет, неконтролирано ја шири
својата пропаганда. Идеологијата на неонацизмот се стреми за
обновување на националсоцијализмот и создавање на „Четвртиот Рајх“. Во Европа се шири
бран на екстремно десни и популистички партии кои се нарекуваат евронационалистички. Овие
партии се општествено прифатени и учествуваат во политичкиот
живот.
Ваквите појави претставуваат сериозна опасност за човештвото и за демократските процеси во 21.век. Глобализацијата
како несопирлив процес, се повеќе ги нагласува општите заеднички вредности и правата и слободите на граѓаните, независно
од нивната расна, верска и национална припадност. Спротивно на
ова, неонацизмот како идеологија

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски учесник во изведување
маршеви на резервните офицери
се залага за ограничување на правата и слободите на човекот како
општествено, свесно и разумно
битие, пропагира антисемитизам,
расизам, национализам, етатизам,
милитаризам и хомофобизам.
Причинитге за појавата на
овие регресивни идеологии треба
поцелосно социолошки да се истражуваат, а на национално ниво
треба поинтезивно да се презема-

ат превентивни мерки во смисла
на забрана на нивното организирање и дејствување како и построго санкционирање. Меѓународната заедница од своја страна
треба да изгради јасни ставови по
ова прашање, слично како за тероризмот и да предложи конкретни мерки кои ќе ги координира.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

14 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА
ДЕЈАН ЈАКИМОВСКИ

Во Куманово, на 4.март, беше
одбелелжана 14-годишнината од
загинувањето на бранителот Дејан
Јакимовски, припадник на АРМ.
По тој повод, на Градските гробишта во Куманово, крај неговото
вечно почивалиште, беше подигнато државното знаме на седуметарски јарбол, во знак на почит и
трајно сеќавање на храбриот бранител. На овој достоинствен чин
присуствуваа голем број резервни офицери, граѓани, претставници на АРМ (полковникот Сретен
Димитриевски, началник на Штабот на ЗОК, и полковникот Велин
Стојановски, зам.командант на
1.МПБр), претседателот на Советот на Општина Куманово, Мак-

Фанфаристот за време на подигање на државното знаме
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Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски полага цвеке
на споменикот на Дејан Јакимовски
сим Димитриевски, повеќе здруженија и голем број роднини и
пријатели.
Пригоден збор за животот на
Дејан Јакимовски имаше Синиша
Богдановски, претседател на Извршниот одбор на ООЕ во Куманово, а претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, во
своето обраќање кон присутните,
нагласи дека знамето се поставува во знак на почит кон припадни-

ците на беазбедносните сили кои
храбро загинаа во одбраната на
суверенитетот и територијалниот интегритет на Р Македонија во
2001 година.
Чинот на подигањето на државното знаме на јарбол, што го
направи претседателот Малковски, претставуваше посебно впечатливо доживување за присутните на ова чествување.
Претседтелот Малковски им

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски подига државно знаме на седуммметарски јарбол во чест на
Дејан Јакимовски
врачи благодарници на семејството Јакимовски, на сопругата Горица, на ученикот Душан Крстиќ, за
литературната творба посветена
на бранителот, на менторката по
македонски јазик Оливера Николовска, како и на директорката на
СДУ „Перо Наков“ од Куманово.
Синиша Богдановски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

Почит кон хероите

14 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА
КАПЕТАН КИРЧО ДИМИТРИОВ
Четврти март 2001 година беше
кобниот ден за капетанот Кирчо Димитриов и неговиот колега Дејан Јакимовски од Куманово, кои одговорно и професионално извршувајќи
ја службената должност, бранејќи
ја Татковината, во месноста „Рамно“, близу Танушевци, со возило наидоа на нагазна мина која го разнесе возилото и ги однесе животите на
Кирчо и на Дејан. Цели 14 години се
пролеваат солзите на неговата мајка,
а тагата и болката останаа и во срцата на неговата сопруга и двата сина.
Спомен бистата на капетан
Кирчо Димитриов во собранискиот
двор, беше повод Организацијата на
резервните офицери во соработка со
локалната самоуправа и училиштата,

М-р Гоце Георгиев говори за животот и делото
на капетанот Кирчо
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Дел од присутните на одбележувањето 14 години
од загинувањето на капетанот Кирчо
за миг да не потсети на годината која
донесе низа пресврти во државата.
По повод 14-годишнината од
загинувањето на Кирчо Димитриов настапи хорот од ОУ “Славчо
Стојменски“ , а ученици од ОУ “Гоце
Делчев“ дадоа историски приказ на

Претставници на АРМ оддаваат почит кон животот и делото на капетанот Кирчо Димитриов

воените дејствија во 2001. Градоначалникот, Емил Дончев потсети
дека наша должност е да ги почитуваме хероите кои ги положија животите за Македонија.
Со полагање свежо цвеќе, почит кон животот и делото на Кир-

чо оддадоа и претставници на АРМ,
како и претставници од повеќе локални институции во Општината.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ДЕМИРХИСАРСКИОТ БАТАЛЈОН ВО ВОЈНАТА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА
НАЈАКТИВЕН БАТАЛЈОН
НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ
НА АРМ
Демирхисарскиот баталјон
претставуваше континуитет на
ВЕ-6668 на ЈНА која броеше 377
воени обврзници (в/о) и единицата на ТО маневарска структура
Т-6334 kojа броеше 436 в/о. Со
расформирањето на овие единици во 1993 година, од нераспоредените воени обврзници во ПЕО
Демир Хисар, се формира Вториот пешадиски баталјон (2пб) на
Тринаесеттата пешадиска бригада
(13пбр) т.н. Демирхисарски баталјон. Демирхисарскиот баталјон
за време на неговото постоење од
1993 до 2002 година, ја менуваше
неговата големина и броеше од
661 до 738 в/о.
Според временскиот период поминат во обука и во борбени
активности, може да се констатира дека Демирхисарскиот баталјон
беше најактивна воена единица
во резервниот состав на АРМ.

Вo 1995 година Баталјонот
беше повикан на петдневна обука
во Суво Поле во атарот на с. Брезово. На воената обука воените обврзници на Баталјонот беа посетени од генерал Драгољуб Боцинов.
Од вкупно повикани 738 в/о, на
обука се јавиле 670 в/о, или 90.9%.
Вo 1998 година, Баталјонот
беше повикан на четиридневна
вежба во Кичево. Од вкупно повикани 661 в/о, на вежбата се јавиле
618 в/о, или 93,5%.
Во 1999 година за време на
Косовската криза, кога државата
се соочуваше со најголемата бегалска катастрофа на крајот на дваесеттиот век во Европа, за обезбедување на границата беше испратен Демирхисарскиот баталјон.
Припадниците на оваа единица беа
сместени во Дебар, а ја обезбедуваа целата граница на Република
Македонија со Република Албанија
со акцент на преминот/караулата
Спас. За обезбедување на границата со Република Албанија воените
обврзници од Баталјонот беа пови-

кани во месец април 1999 година.
Од вкупно повиканите 661 в/о, се
јавиле 595 в/о, или 90%.
Во трите ангажирања со Баталјонот командуваше резервниот
мајор Живко Николовски.

МОБИЛИЗАЦИЈА НА
БАТАЛЈОНОТ ВО 2001
ГОДИНА
Војната во Република Македонија (РМ) започна на 16.февруари 2001 со инцидентот во атарот
на с. Танушевци кога од правецот Кодра Фура-Стара Продавница бил отворен оган врз патрола
на Армијата на Република Макединија (АРМ) од страна на терористичка група облечена во црни
маскирни униформи.
Во месец март се разгорува
војната. Силите на Ослободителната Национална Армија (ОНА) успеале да заземат дел од територијата на РМ. Во тие судири на почетокот на март падна и првата жртва од вооружените сили на РМ. Во
средината на март, како последица
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на вооружените акции на вооружени групи и екстремисти на ОНА,
безбедносната состојба во земјата
се влошува. Органите на РМ: Собранието, Владата и безбедносноодбранбените структури будно ја
следат состојбата и преземаат соодветни мерки за одговор на новонастанатата ситуација. Во такви услови значајна мерка на актуелната
власт е мобилизација на резервниот состав на АРМ заради обезбедување брзо и ефикасно дејствување
на АРМ врз терористичките групи.
Вториот армиски корпус
(2АК) на АРМ ја има зоната на одговорност на целата територија на
западниот дел на РМ. Според проценката на командата на 2АК и командата на 13пбр која е во рамките
на 2АК, Демирхисарскиот баталјон
од резервниот состав на АРМ е воена едница на резервниот состав на
АРМ која може најдобро да одговори на безбедносниот предизвик во
кризниот регион во РМ. Затоа командата на 13пбр одлучува во кризниот регион да биде ангажиран токму Демирхисарскиот баталјон.
Наредбата за мобилизација
на Баталјонот е потпишана на
16.март 2001 година од страна на
Претседателот на државата (Врховен командант на АРМ), а во
21 часот преку службата за НЈИТ
е добиена во ПЕО Демир Хисар.
По добивањето на оваа наредба
веднаш се пристапува кон нејзино
спроведување.
Кај раководните структури,
особено на Корпусот и Бригадата
одоворни за спроведување на мобилизацијата на Баталјонот, постои загриженост за текот и успехот
на мобилизацијата. Загриженоста
е оправдана заради неколкуте неуспешни мобилизации на воени
единици на резервниот состав на
АРМ во повеќе општини на РМ.
Мобилизацијата на Баталјонот трае 48 часа, во согласност
со планските решенија за мобилизација. Започна на 16.март 2001
во вечерните часови, а заврши на
18.март 2001 во вечерните часови. За одговорно лице за мобилизацијата на Баталјонот е назначен

заменикот на командантот на 2АК,
полковник Ѓорѓи Ѓуровски. Во реализацијата на мобилизацијата се
вклучени сите вработени во ПЕО
Демир Хисар.
Најголемиот број од в/о, по
добивањето на поканата уредно
се јавуваат на мобилизациското
собиралиште. Во самото извршување на мобилизацијата резервните воени старешини, посебно офицерите покажуваат висок морал и
одговорност. Скоро сите од нив се
јавуваат навремено на мобилизациското собиралиште. Исто така,
дел од нив се ангажираат на мотивирање на останатите в/о да се јават во што поголем број на мобилизациското собиралиште. Јавените в/о се прифаќани и преземани
од надлежните офицери и подофицери при ВП2140 Кичево и континуирано се превезувани со автобуси до касарната во Битола.
За време на мобилизацијата
по сите основи се повикани вкупно
716 в/о. Од нив на мобилизациското собиралиште се јавиле вкупно
614 в/о, од кои, од ПЕО и од командата на Бригадата со соодветна документација се ослободени 72 в/о.
12 в/о, се јавиле како доброволци
без претходно да им е упатена покана за мобилизација. Мобилизирани и доброволно пријавени в/о,
кои во рамките на 2пб учествуваат
во кризниот регион во месец март
се вкупно 550 в/о. Во кризниот регион се ангажирани и 25 моторни
возила (м/в) од Демир Хисар.

АКТИВНОСТИ НА
БАТАЛЈОНОТ ВО МАРТ
2001 ГОДИНА
На 17. и 18.март в/о, како
што пристигнуваат во касарната
во Битола, се задолжуваат со лична опрема и лично оружје. Во касарната во Битола се формираат и
се пополнуваат единиците (чети и
водови) во Баталјонот од присутните в/о. Од страна на командата
на 13пбр се известуваат офицерите кои се поставени за командири
на чети и им се даваат списоци и
картотека со в/о. Во наведениот
период со личното оружје е извр-

шено боево гаѓање на стрелиштето Титово Брдо, кое се наоѓа над
касарната. Во касарната во Битола
в/о остануваат од 17. до 19.март
до пладне. Престојот во Битола се
користи за воено стручно оспособување на Баталјонот и подготовка
за борбено ангажирање.
Во поглед на формирањето и пополнувањето на единиците на Баталјонот се евидентирани бројни недостатоци. Извршена е замена на дотогашниот командант на Баталјонот резервниот
мајот Живко Николовски со новиот командант резервниот капетан
Живко Дранговски. Извршена е
промена на поголем број командири на водови. Голем број в/о се
заменати со други кои дотогаш не
биле на распоред во Баталјонот.
На 19.март попладне, в/о од
Баталјонот со опремата и личното
оружје се превезени во с.Сливово
општина Дебарца, Охридско. Во
Сливово в/о остануваат 2 дена,
20. и 21.март. За тоа време формациски е дозадолжен Баталјонот со потребното оружје, опрема
и боева муниција. На 20 март вечерта од магацините од Челопеци
Кичевско, е подигнато колективно
оружје и опрема и се однесени во
Сливово за задолжување во Баталјонот. Овие два дена е извршена основна тактичка обука со в/о.
На 21.март, попладне се известени дека ноќта ќе бидат упатени во
Тетовскиот кризен регион. Кај поголемиот број од в/о се појавуваат силни чуства на загриженост и
страв од претстојниот марш и ангажман во кризниот регион. Заради тоа, раководството ги информира дека оние кои не се чуствуваат подготвени, можат да се вратат
дома. Мал е бројот на в/о кои го
напуштаат Баталјонот
Баталјонот вечерта е целосно подготвен за марш. Маршот започнува околу 3 часот утрото на 22
март. Маршот се извршува со автобуси и други транспортни воени возила на релацијата: Кичево, Стража,
Гостивар, Тетово. На 22.март в/о од
Баталјонот пристигнуваат во Тетовскиот регион. Вечерта, на 21.март
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в/о на артилериската батерија (абт)
од Сливово, преку Кичево, Македонски Брод, Прилеп се превезени
во Криволак. На 22.март, на полигонот во Криволак в/о на (абт) извршуваат боево гаѓање со МФ 80мм
и МФ 120мм. Артилериската батерија, од Криволак преку Велес и
Скопје, доаѓа во Тетовскиот регион
во с. Брвеница истиот ден, вечерта,
околу 18 часот.
Во Тетовскиот регион Баталјонот се сместува во селата Брвеница и Долно Седларце според
следниот распоред:
• Командата на Баталјонот и Командната чета се сместуваат
во Основното училиште во
с.Долно Седларце;
• Првата чета е распоредена во
Долно Седларце во приватни
куќи, карабини. Еден вод од четата се распоредува во касарната во Тетово;
• Втората чета се сместува во
магацините за јаболка на земјоделскиот комбинат „Дубрава“;
• Третата чета се сместува во тремот на црквата во с.Брвеница.
Половина од в/о од четата се
прераспоредуваат во касарната
во Тетово;
• Четата за противоклопна поддршка се сместува во тремот на
црквата во с.Брвеница; и

• Артилериската батерија
се
сместува во Тетово во Спортската сала.
По сместувањето, Баталјонот презема соодветни безбедносни мерки и во наредниот период
до операцијата „МХ“ ги извршува
своите тековни задачи и активности. Поконкретно, секоја од единиците на Баталјонот ги извршува
следните задачи и активности:
Командата го организира
обезбедувањето на селата Брвеница и Седларце, врши посета на
месното население и воспоставува срдечна соработка со истото.
Врши координација на активностите помеѓу воените единици. Одржува состаноци со старешините.
Контактира со активните воени
лица од 13 пбр и 2АК. Во операцијата „МХ“, испраќа 1 офицер;
Командната чета врши обезбедување на командата. Околу
командата изградува одбранбени
пунктови со вреќи песок. (Во оваа
активност голема заслуга има и
месното население). Врши стража
и патролира по населеното место.
Врши обука и информирање на
в/о. Врши и други работи за потребите на Командата. Во операцијата
„МХ“, испраќа 3 в/о;
Првата пешадиска чета дава
стража, врши патролирање и обука на своите в/о. Првата чета во

операцијата „МХ“, испраќа најголем број в/о, 3 офицери и 67 војници.
Втората пешадиска чета дава
стража, врши патролирање, гради
ровови и врши обука на своите
в/о. Во акцијата за ослободување
на Калето испраќа 2 офицери и 20
војници;
Третата пешадиска чета е ангажирана за обезбедување на касарната во Тетово. Половина од в/о
на четата се ангажирани во касарната, каде даваат стража и вршат обука. Половината од в/о вршат обезбедување околу селото
Брвеница. Во операцијата „МХ“,
испраќа 8 војници;
Четата за противоклопна поддршка дава стража, врши патролирање и обука на своите в/о. Во
операцијата „МХ“, испраќа 1 офицер и 4 војници;
Артилериската батерија со
своите артилериски орудија се
сместува кај спортската сала, гради ровови пред самата сала (во изградбата и полнење вреќи со песок
помага и месното население) и внатре в/о се вкопуваат. Дава стража и
врши обука на своите в/о. Целата
батерија е ангажирана во операцијата „МХ“ на 25 март 2001 година.
проф. д-р Менде Солунчевски
(продолжува во следниот број)

Од активностите на ОРОРМ

РАБОТНИ ДОГОВОРИ

На 25. февруари, во Скопје, се
одржа седница на Извршниот одбор на ОРОРМ со која раководеше
претседателот Ѓорѓи Малковски.
Во фокусот на вниманието на овој работен договор, беа
повеќе актуелни прашања, меѓу
кои: Утврдување на критериуми
за работата на општинските организациони единици (ООЕ) во
реализацијата на Програмата за
2015 година; Согледување на
приоритетните програмски активности на ОРОРМ во наредниот шестмесечен периот; Разгледување на меѓународните ак-

тивности во рамките на Меѓусојузничката конфедерација на
резервните офицери (CIOR) и
билатаралната соработка
на
ОРОРМ со други национални
асоцијации на резервниот старешински кадар; Организирање
на повеќе трибини на регинално
ниво од областа на безбедноста и
одбраната во контекст на актуелните дејствувања на таканаречената Исламска држава.
На 20-март, во Скопје, се
одржа седница на Собранието
на ОРОРМ со која раководеше
претседателот Ѓорѓи Малковски.

На седницата дадена е позитивна оценка за остварените активности на ОРОРМ во првото тримесечје од 2015 година. Покарај
ова, усвоени се и повеќе значајни
документи, меѓу кои: Извештај за
материјално финансиското работење на ОРОРМ во 2014 година;
Финансиски план за користење
на финансиските средства во
2015 година; Програма за работа
на Собранието во 2015 година; и
Програма за едукација и обука на
членовите на Организацијата во
2015 година.
Живко Трајановски
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Слободарски традиции

70 ГОДИНИ ОД ПРОБИВОТ НА
СРЕМСКИОТ ФРОНТ
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Тетово, во периодот од 1.јануари до 30.април 2015 година оствари повеќе активности. Во почетокот
на Јануари 2015 година одржа седница на која беа усвоени: Програмата за
работа на ООЕ на ОРОРМ Тетово во
2015 година, Планот за обука на резервните офицери во 2015 година и
Календарот за одбележување на значајни историски настани и датуми во
Република Македонија.
На 25.февруари 2015 година, по
покана на командантот на Гарнизонот во Тетово, делегација на резервните офицери присуствуваше на свеченоста по повод патрониот празник
на касарната „Кузман ЈосифовскиПиту“, во која пригода положи свежо цвеќе пред спомен бистата.
На 23.април 2015 година 14 резервни офицери од Тетово и Тетовско и 7 членови од Организацијата
на борците од Тетово и Гостивар беа
во посета на Шид, Република Србија,
по повод 70-годишнината од пробивот на Сремскиот фронт.
На 24.април 2015 година резервните офицери го посетија музејот 25 Мај во Белград како и Куќата
на цвеќето на Дедиње.
Истиот ден, во Панчево беа пречекани од страна на претседателот на
Советот на заедницата на македонците во Србија, господинот Борче Ве-

Зоран Кироски му подарува знаме на ОРОРМ на Борче Величковски,
претседател на Советот на заедницата на Македонците
личковски, при што беа информирани за функционирањето на заедницата и имплементацијата во структурите и системот на Република Србија,
правата кои ги имаат остварено македонците во Република Србија, како
и идните активности на Советот. На
сите присутни им беа дадени пригодни подароци. Претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Тетово, Зоран Кировски, се заблагодари на домаќините за топлиот пречек и ги поздрави во име на претседателот на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, а воедно

Пред спомен-бистата на Гоце Делчев во Јабука

ги запозна со функционирањето на
ОРОРМ и ООЕ на ОРОРМ Тетово и
нивните активности. Во оваа пригода предложи да се оствари соработка и со Организацијата на резервните
офицери на Србија, а на претседателот на Советот на заедницата на македонците, Борче Величковски, му
подари знаме на Република Македонија и знаме на организацијата на резервните офицери на РМ.
Потоа, резервните офицери
го посетија Здружението на македонците „Илинден“ во Јабука.
Пред спомен бистата на нашиот
револуционер Гоце Делчев, која
се наоѓа пред училиштето во Јабука беше положено свежо цвеќе.
Домаќините, на чело со претседателот на Здружението, не го криеја задоволството од присуството на гостите од Македонија. На
оваа средба, делегацијата од Македонија, се запознаа со опстојувањето на Македонците во овие
краеви и функционирањето на
Здружението. Претседателот Зоран Кировски, им се заблагодари
на домаќините за убавиот пречек,
истакнувајќи дека се горди што се
меѓу своите во Република Србија.
По средбата во Јабука, резерв-

ОФИЦЕР - 15

Дел од комплексот на спомен-обележјето во Шид
ните офицери заминаа во Шид,
каде што го посетија спомен-обележјето посветено на Сремскиот
фронт. Пред спомен обележјето
беа пречекани од претседателот
и потпретседателот на Боречката
организација од Шид, а од страна
на кустосот беа запознати со завршните операции за пробивот на
Сремскиот фронт.
Пред спомен обележјето на
Сремскиот фронт беше положено
цвеќе од страна на делегација на
ООЕ на ОРОРМ Тетово и делегација на борците од Тетово и Гостивар, со што беше оддадена почит на загинатите борци од Македонија во завршните операции за
пробивот на Сремскиот фронт. Во
овие операции учествуваше 15 македонски корпус со околу 22000
борци. Значајно е да се истакне

дека, македонските воени единици
воделе тешки борби кај Шид, Товарник, Врпоље, Славонска Пожега и Винковци и во тие борби загинале 1674 борци од Македонија од
сите националности (македонци,

албанци, срби, турци, роми и други), додека ранети биле 3400 борци, а 378 борци се водат како исчезнати. Во оваа пригода претседателот Зоран Кироски, по повод
70-годишнината од пробивот на
Сремски фронт на 12.мај 1945 година, и во чест на загинатите борци, прочита пригоден реферат, во
кој ја истакна значајната улога на
македонските единици и нивниот
голем придонес во борбата за слобода.
Потоа, резервните офицери и
борците од Тетото и Гостивар го посетија музејот во Шид.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Спомен-обележјето на Сремскиот фронт во Шид

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ВО КОШАРКА

Психофизичката оспособеност
на младите резервни офицери и подофицери е значаен сегмент во нивното вкупно оспособување за квали-

тетно извршување на нивните задачи во одбранбениот систем. Со оглед
на тоа, во Програмата за едукација
и обука, застапени се содржини кои

Натпреварот оддржан во фер игра и спортска атмосвера

се во функција на јакнење на нивната физичка оспособеност, меѓу кои
спаѓаат и спортски натпревари.
Во рамките на ваквата програмска определба, а по повод 11.март
- Денот на резервните офицери на
Крива Паланка, во спортската сала
„Петар поп Арсов“ во овој град, се
одржа Првиот регионален натпревар
во кошарка за ООЕ од источниот дел
на Македонија. На овој натпревар,
чиј домаќин и организатор беше Извршниот одбор на ООЕ од Крива Паланка, учествуваа екипи од пет ООЕ
од: Кратово, Куманово, Свети Николе, Пробиштип и Крива Паланка.
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Резервните офицери-учесници на натпреварот во кошарка во Крива Паланка
Претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, отворајќи го натпреварот го нагласи значењето на психофизичките активности и спортување-

то воопшто, потсетувајќи притоа
дека овој турнир, ќе прерасне во
традиционален. Во фер игра и
спортска атмосвера, екипата на
резервните офицери и подофи-

цери од Крива Паланка, го освои
првото место.
Влатко Митовски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ К.Паланка

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
ВО ПРОБИШТИП
Негувањето на слободарските
традиции од подалечното и поблиско
минато, претставува една од приоритетните активности на Општинската организадиона единица (ООЕ) од
Пробиштип, со која раководи Злате
Анчов.
Во прилог на ваквата оценка е
и определбата за Ден на резервните
офицери на Пробиштип да се одбележува 3. април кога во далечната 1944
година е извршен напад за ослободување на рудниците за олово и цинк
„Злетово“ од страна на борците на
Третата македонска народноослободителна бригада.
За граѓаните на градот на рударите – Пробиштип, 3. април е значаен
историски датум од нашето поблиско
минато, заради што, тој ден достоинствено се одбележува повеќе години
наназаат.

Годинашното одбележување на
Денот на резервните офицери, го организира Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ од Пробиштип под покровителство на градоначалникот на
Општината, Тони Тоневски.
Според програмата, беше изведен традиционалниот кондиционен
марш на релацијата: Градски плоштад Пробиштип-Солиште, во должина од 15 км, на кој учествуваа вкупно 63 млади резервни офицери и подофицери од Пробиштип и Кратово,
кои, како соседни општини остваруваат плодна соработка во реализацијата на повеќе содржини од Програмата за едукација и обука на резервниот старешински кадар.
Во спомен паркот „Братство и
Единство“, на спомен обележјето на
загинатите борци во НОВ, беше положено свежо цвеќе, а пред прису-

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип полага цвеќе пред спомен обележјето на паднатите борци во НОВ

Проф.д-р Ѓорѓи Малковси со дел од
учесниците на свеченоста
тните граѓани, резервни офицери,
претставници на ООЕ на Кратово,
Крива Паланка, Штип и Свети Николе, на Советот на Општината, и на
боречката организација, се обрати
претседателот на ОРОРМ Малковски нагласуваќи го значењето на историските настани и определбата тие
достоинствено да се одбележуваат за
да останат во колективната меморија
на сегашните и идни генерации.
Пригодни обраќања имаа и: Злате Анчов, претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ и Драган
Миланов, претседател на Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ во Пробиштип. Одбележувањето на Денот на
резервните офицери беше осмислено
и со културно уметничка програма во
која учествуваше КУД „Злетовски Рудар“ и солистката Ливанта Нанева.
Злате Анчов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

ОФИЦЕР - 17
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

139 ГОДИНИ ОД РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ
На 17.мај 2015 година во
с.Разловци, Делчевско, беше одбележана 139 годишнината од кревањето
на познатото Разловечко востание.

Учесници на маршот „По патеките на разловечките востаници“
Панихида за загинатите во
Разловечкото востание
Одбележувањето започна со планинарскиот марш „По патеките на
разловечките востаници“ на кој свое
учество зедоа планинарското друштво
„ ПОП“ од Делчево како и планинарски друштва од Скопје. Маршот се реализира на релацијата с.Тработивиште
- с.Разловци во должина од 13км.
Меѓу присутните гости беа и претставници од ООЕ на ОРОРМ Делчево и
од ООЕ на ОРОРМ Берово – Пехчево.
Централниот настан се оддржа до дворот на црквата „Св. Цар Константин и
царица Елена“.
Програмата започна со едноминутно молчење во чест на загинатите
во Разловечкото востание. Потоа, пред
спомен плочата на поп Стојан што се
наоѓа во црквата, се поклонија и све-

жо цвеќе положија претставници на
Општина Делчево, на Здружението
на борците од НОАВМ, на политички
партии, како и претставници од ООЕ
на ОРОРМ Делчево. Потоа следеше
панихида за загинатите во Разловечкото востание.
Во културно-уметничката програма учествуваа играорците на КУД

„Гоце Делчев“ и КУД „ Никола Јонков
Вапцаров“ од Делчево и ЗГ „ Копачка“
од с. Драмче.
Програмата заврши со свечен ручек за сите присутни на настанот во
дворот на црквата.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево полага цвеќе пред спомен
плочата на поп Стојан

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ЧЕСТВУВАЊА

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Охрид пред вечното почивалиште
на бранителот Благојче Крстаноски

На 7.април, ООЕ на ОРОРМ
„Благојче Крстановски“ од Охрид,
со која раководи Цветко Кузевски, го
одбележа Денот на резервните офицери. По тој повод, на вечното почивалиште на загинатиот бранител во
2001 година, Благојче Крстаноски, во
с. Ливоишта, беше положено свежо
цвеќе. Претставници на раководството на ООЕ ја посетија неговата мајка,
при што, ја информираа за покренатата иницијатива за уредување спомен обележје – поставување спомен
плоча на селската чешма, како трајно
обележје на бранителот.
Цветко Кузески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид
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Меѓународни активности на ОРОРМ

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Потпишување на Договорот за соработка

Посета на Музејот на оружјето во Тирана

Посета на културно-историски знаменитости во Драч

Во согласност со Програмата за работа на ОРОРМ, членовите
на Извршниот одбор на ОРОРМ,
предводени од претседателот,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, остварија тридневна посета на Организацијата на резервните офицери на
Република Албанија
Целта на оваа посета беше,
потпишување Договор за соработка помеѓу двете организации. Значајно е да се напомене дека за првпат во рамките на Меѓународната
организација на резервни офицери
(CIOR) при НАТО, се потпиша ваков договор помеѓу Организации
на резервни офицери од две држави.
Свечениоит чин на потпишување на Договорот за соработка
беше во просториите на Организацијата на резервните офицери во
Воената академија во Тирана. На
чинот на потпишувањето на Договорот присуствуваа членовите на
двата извршни одбори предводени од нивните претседатели, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски и полковник
Тома Кондури.
Во рамките на тридневната посета на Република Албанија,
членовите на Извршниот одбор
на ОРОРМ ги посетија и културно историските знаменитости во:
Драч, Берат и Поградец.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 19
Од активностите на ОРОРМ

100 ГОДИНИ ОД СМТТА НА ЈАНЕ САНДАНСКИ

Дел од присутните на одбележувањето 100-години од смртта на
Јане Сандански
На 22. април 2015 година, се
навршија 100 години од загинувањето на Јане Сандански, големиот македонски револуционер,
еден од водечките раководители
на македонското националноослободително движење во почетокот
на 20.век.

На чинот на одбележувањето
на овој значаен историски настан,
што го организираа ОРОРМ и единиците на локалната самоуправа
на Берово и Пехчево, присуствуваа
над 500 граѓани, резервни офицери и ученици од Берово, Пехчево
и Делчево.

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе пред споменикот на
Јане Санндански

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски доделува Златна плакета на ОРОРМ на
градоначалникот на Општина Берово Драги Наџински

Пред споменикот на Пиринскиот Цар, како што најчесто е нарекуван меѓу народот, во с. Смојмирово, поздравно обраќање кон
присутните имаше претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, кој, потоа, го подигна државното знаме на 11 метарски јарбол.
Повеќе делегации, меѓу
кои: градоначалниците на Берово и Пехчево, Драги Наџински и
Игор Поповски, пратеничката во
Собранието на Република Македонија, Сузана Секуловска, на

Претседтелот проф.д-р Ѓорѓи
Малковски го подигнува државното знаме на 11 метарски јарбол
ОРОРМ, на АРМ, на Советот на
Општина Берово, на политичките
парти ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ,
како и на повеќе училишта, положија свежо цвеќе како израз на
почит и благодарност кон великанот кој целиот свој живот го посветил на ослободувањето на Македонија.
На свечената академија што
се одржа во Берово, поздравни обраќања имаа градоначалниците на
Берово и Пехчево, а за животот и
делото на Јане Сандански говореше проф.д-р. Михајло Миноски.
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Активисти на ОРОРМ пред споменикот на Јане Сандански
„Пред 100 години, на 22 април 1915 година, на планината
Пирин, загина бескомпромисниот
борец за одбрана на самостојноста на територијалната целост на
Македонија, загрозувана од соседните балкански држави: Грција,
Србија и Бугарија. Сандански бил
цврсто определен за политичко,

институционално решавање на
македонското прашање во рамките
на Отоманската држава, со автономија на Македонија. Легендарниот војвода, по неговата смрт стана
симбол на волјата и решеноста на
македонскиот народ да се бори и
да се избори со сопствени сили за
своето ослободување и создавање

самостојна и независна Македонија“, нагласи во своето излагање,
професорот Михајло Миноски.
По повод значајниот јубилеј,
претседателот на ОРОРМ Малковски, на градоначалникот на Берово
му врачи Златна плакета, а беа доделени и награди за најдобрите творби од конкурсот за ликот и делото на
Јане Сандански. Првата награда и
припадна на ученичката Весна Гурбанска, втората, на Симона Ризовска, и третата, на Марија Бубевска.
Во културно-уметничката програма учествуваа ученици од ОСУ
„Ацо Русковски“, КУД „Димитар
Беровски“, КУД „Јане Сандански“ и
хорот и оркестарот при Здружението на пензионери од Берово.
Васе Пиличовски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Берово-Пехчево

Сто години од смртта на Јане Сандански

ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА СОЗДАВАЊЕТО
НЕЗАВИСНА ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА
Се навршија сто години од загинувањето и 143 години од раѓањето на Јане Сандански, големиот
македонски револуционер, еден од
водечките раководители на македонкото револуционерно националноослободително движење во почетокот на XX век. Загина на 22 април
1915 година на Планината Пирин, на
патот Мелник – Невропкоп (денес
Гоце Делчев). Загина најдоследниот заштитник на самостојноста, независноста и сувереноста на Македонската револуционерна организација на организационата територија,
бескомпромисен борец за одбрана
на територијалната целост на Македонија, загрозувана од сеоседните
балкански држави Грција, Србија и
Бугарија.
Јане Сандански се родил на 31
јануари 1872 година во селото Влахи, во малото Санданско, од татко
знаменосец во познатото Македонско востание од 1878/1879 година,
предводено од прославениот војвода
Димитар Поп Георгиев-Беровски.

За време на тогашните востанички борби, со мајка си се преселиле прво во Горна Џумаја, а потоа во
Бугарија, во Дупница, град населен
со многубројни македонски бегалци. Тука се школувал, завршил основно образование и два класа прогимназија. Работел како молбописец
кај адвокатот Спас Харизанов (негов
вујко), а потоа се осамостоил, отворил своја писарница.
Револуционéрството во семејството и борбените традиции во
источниот дел на Македонија поврзани со македонските востанија: Разловечкото од 1876 и Кресненското
1878/1879 година, раскажувањата за
тогаш уште живиот востанички водач
Димитар Поп Георгиев - Беровски и за
подвизите на војводата Иљо Марков
Малешевски, силно повлијаеле на неговото формирање како револуционер.
Од Дупница, Сандански внимателно
ги следел политичките случувања во
врска со ситуацијата во Македонија.
Во март 1895 година, во Софија бил формиран Македонски

комитет,кој веднаш потоа бил преименуван во Врховен комитет. Неупатен во вистинските цели, Јане поверувал дека се работи за помагање
на ослободувањето на Македонија.
Затоа, тој, двапати, во 1895 и 1897
година, како четник, учествувал во
вооружените акции на четите на Врховниот комитет во североисточниот дел на Македонија. Учестувал во
акции изведени на барање од Бугарската влада за потребите на нејзината
надворешна политика, за меѓнародното признавање на кнезот Фердинанд. Тоа што не го знаел тогаш, Јане
го сфатил по влегувањето во Македонија; дека четите не оделе да се борат
за ослободување на народот, туку да
извршуваат терористички акции.

ПРОТИВНИК НА
ВРХОВИЗМОТ И НА
ПОЛИТИКАТА НА
БУГАРИЈА
Во 1899 година се сретнал со
Гоце Делчев. Средба што била пресудна за животната определба на
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Јане Сандански. За време на краткотрајната средба од Делчев разбрал
дека Врховниот комитет и Бугарската влада нема да ѝ донесат слобода
на Македонија и дека Внатрешната
револуционерна организација го организира народот за оружена борба
самиот, со сопствените сили, да се
бори и за се избори за своето ослободување. По таа средба, Јане Сандански не само што трајно прекинал
да има каква било врска со Врховниот комитет, туку станал најголемиот
противник на врховизмот и на политиката на Бугарија.
Така подготвен, Јане Сандански влегол во Внатрешната македонска револуционерна организација. По таа средба останал до крај
приврзан на водачот на Организацијата, Гоце Делчев, кој за него бил
апостолот на револуционерна Македонија.
По влегувањето во Организацијата, бргу се истакнал како организатор на населението во Серскиот
револуционерен округ. Доследен на
определбата за самостојност на Организацијата, барал организираното
население да се самовооружува, да
се подготвува за долготрајна вооружена борба за самоослободување.
Посветено работел на изградување
на револуционерната власт. Населението, под заштита на својата Организација, „да види малку слобода,
да ја почувствува таа слобода и да
ја сака“.
Сандански станал неприкосновен раководител на Округот. Во
воената организација бил четник,
војвода, главен војвода, а во време
на Илинденското востанието бил
командант на Окружниот востанички штаб на Серскиот револуционерен округ.
Уште во почетокот се заколнал,
си дал самиот на себе заклетва, дека
нема да има личен живот и свое семејство до ослободувањето на татаковината, дека живот го посветувал
на ослободувањето на својата татковина Македонија. Во една прилика
Сандански изјавил: „Јас си дадов
клетва пред себе и пред Бога дека
нема да се оженам до конечното ослободување на Македонија“.

За обезбедување средства за
купување оружје за самостојно водење на ослободителната борба,
Јане Сандански, со мала воружена чета, во почетокот на септември
1901 година го извел пленувањето
на Американката, мис Елен Стоун,
мисионерка во Македонија. Покажал неверојатна вештина и способност да изведе до крај еден таков
голем потфат. По пленувањето, со
четата поминал половина година во
постојано движење (со двете пленети жени, од кои едната, во напредна
бременост) низ тешко проодни планински терени, во зимски услови,
следен од разузнавачките служби на
Османлиската држава и другите заинтересирани држави, прогонуван,
не само од османлиските власти, од
нејзините безбедносни воени и полициски сили, туку и од бугарските власти и вооружените врховистички чети. Со соработниците од
Организацијата, во прв ред со Ѓорче Петров, покажале и респективна
умешност во преговарањето и успешно завршување на преговорите.
За откуп на пленетата мисионерка
биле добиени 14500 златни турски
лири, односно 105 кгр. златни монети, толку потребни за оружје за вооружување на борците на македонската револуционерна организација
и на народот.

Сандански и негови
приврзаници
Пленетета Американка, ослободена на 23 февруари 1902 година
во Струмичко, по враќањето во Соединетите Американски Држави ја
кажа правата вистина, дека нејзините пленувачи - Сандански со неговата чета, не беа разбојници, туку македонски борци за слобода. Тоа таа
го посведочила во изјавите дадени
за американскиот печат.

По Илинденското востание,
кога Бугарија и официјално се определи за поделба на Македонија
со Србија (со која потпишала таен
договор, во април 1904 година), а
подоцна и со Грција, во Организацијата била согледана потребата за менување на стратегијата на
дејствување. Сандански со серчани
ги подготвиле и првите документи,
веднаш по востанието, пред крајот
на 1903 и во почетокот на 1904 година. Нив ги претставиле на одржаните собранија на кои се дебатирало
за натамошното водење на револуционерната ослободителна борба,
во повостаничките услови. Во услови кога воени и цивилни претставници на европските Големи сили
ги реформирале османлиските безбедносните сили (жандармеријата и
војската) и државната власт за нивно оспособување за одржување на
мирот во бунтовна Македонија.
Сандански и санданистите расправале и за редефинирање на крајната цел на борбата определена во
документите на Внатрешната македонска револуционерна организацијата. Сметале за потребно политичката државотворна програма на
Организацијата да се надополни и
во неа да се вгради културнонационалната компонента. Тоа веќе било
актуелизирано од Крсте Петков Мисирков со претставената негова културно национална програма, содржана во книгата „За македонските
работи“. За време на расправата за
тоа во раководството на Серскиот
револуционерен округ била постигната согласност политичката цел на
борбата во Уставот: автономна Македонија, да се надополни со национална (и јазична) автономија, за да
се нагласи националната и јазичната индивидуалност.Тоа, пак, обврзувало да се создаваат книги и да се
издаваат весници „на чист македонски јазик“.
По Инденското востание, Сандански настапувал како водечка
личност на Внатрешната револуционерна организација и на македонската кауза. Тоа е времето кога
тој, со следбениците и поддржувачите, ја формулирале својата идео-

22 - ОФИЦЕР
логија и национална програма за државна самостојност на Македонија.
Британскиот весник „Пал мал
газет“, којшто ги следел случувањата во Македонија и во Организацијата, на 22 јули 1905 година пишувал дека Јане Сандански се претставил како „претставник на Македонците“, дека „се залагал за независна
држава Македонија“. Тој со раководството на Серскиот револуционерен
округ работел на создавање единствен јазик за Македонија, дека негови учени работеле на создавање
„граматика на македонскиот јазик“,
врз основа на „дијалектот во Битолскиот вилает“.
Но, токму тогаш, по Илинденското востание, дошле до израз внатрешните разлики и фракционерски
поделби во Организацијата која останала и без централно ракооводство. Во април 1904 година, Централниот комитет, составен од неавторитетни личности, се самораспуштил. Како приоритена задача
се поствило воспоставувањето на
единството во дејствувањето на Организацијата. Тоа се постигнало на
општиот Рилскиот конгрес на Организацијата во 1905 година. За тоа
била одлучувачка согласноста на
Јане Сандански со Ѓорче Петров и
Пере Тошев, да се поштедат од казнување фракционерите Иван Гарванов и Борис Сарафов, главните виновници за погубните случувања во
Организацијата и за упропастувањето на народот за време и по востанието. Но, тоа привремено единство
набргу било нарушено со директно мешање на бугарскиот државен
фактор во внатрешните односи на
Организацијата за предизвикување
расцеп со директна поддршка на амнестираните фракционери и нивниот идеолог Христо Матов.
Во одбрана на самостојноста
и независноста на Организацијата,
Јане Сандански ја предупредувал
Бугарија да престане со мешањето
во внатрешните односи, да престане со финансирање и испраќањето
на воружените врховистички чети,
изјавувајќи дека на Македонија „не
ѝ треба“ таква „бугарска помош“.

ГРИЖА ЗА ЕКОНОМСКАТА
И ЗА СОЦИЈАЛНАТА
ПОЛОЖБА НА
НАСЕЛЕНИЕТО
Сандански во Серскиот округ
продолжил, за сето време пред и по
Рилскиот конгрес во 1905 година, со
јакнење на власта на Оганизацијата.
Продолжувал со казнување на предавниците и шпионите, осудени со
судските пресуди донесени според
казнените одредби од Уставот и правилниците на Организацијата, вкучувајќи и извршување на смртните
пресуди.
На тоа реагирал европскиот претставник во Серскиот округ,
францускиот жандармериски офицер, полковникот Веран. Тој обвинил дека Организацијата извршувала убиства, за да ја претстави како
терористичка организација. Јане
Сандански одговорил на 22 јуни
1904 година со „Отворено писмо“
за запознавање на европската јавност со вистината. Напишал дека
убиствата, за кои говорел европскиот реформатор, не биле и не можеле
да се третираат како убиства, како
што тој ги претставил, туку извршување на смртни пресуди за непријателите, пресуди донесувани од
народен суд, според казнените од-

Јане Сандански
редби на Организацијата. Сандански напишал: „народот е судијата,
тој ги изрекува пресудите, а ние ги
извршуваме“. Европските претставници и јавноста требало да сфатат
и да прифатат дека Македонската

организација не ги признавала законите на Османлиската држава.
Кон тоа уште напишал: „Една револуционерна организација, каква
што е нашата, која се бори во името на слободата на еден народ, против постојниот режим, не може и не
е должна да води сметка за некакви закони. Таа е надвор од законите, надвор од државата; таа е држава во државата, таа има свои закони,
свое правосудство. Сите оние кои ѝ
пречат, кои се спротивставуваат на
нејзините цели, се нејзини непријатели, и таа им суди и ги казнува според своето правосудство“.
Организацијата во Серскиот револуционерен округ под раководство на Сандански, ги решавала
сите спорови на организираното население со правораздавање од нејзините органи. Населението било задолжено настанатите спорови само
да ги решава, а кога не можело да
ги реши, тогаш ги решавале револуционерните судови.
Организацијата во Округот
се грижела за економската и за социјалнта положба на македонското
население, за просветувањето, одржување на хигиената и здравјето, за
здрави семејства и семејните односи во македонското село.
На Окружниот конгрес на Серскиот реолуционерен округ во 1905
година, на застапување од Сандански, било решено да се работи на
остварување на задолжително основно образование за сите деца,
машки и женски, како и вечерно
образование за возрасните. Во секое село да има учител со бесплатен стан и храна, плаќан од побогатите семејства. Во училиштата да
има библиотека со револуционерни
и стручни книги. Училиштата да се
земат од Егзархијата, да бидат под
надлежност на општините.
Се расправало и за еснафските
здруженија, за заштита на шумите,
за поправка на патиштата.
За подобрување на материјалната положба на селското население, Јане Сандански барал спроведување мерки за задолжување на населението да се ориентира на доходовни дејности. Во септември 1906
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година на собранието во с. Ловча,
Неврокопско, Месниот комитет ги
задолжил присутните 180 селани да
се ориентираат на овоштарство, лозарство, пчеларство, живинарство,
под контрола на самиот Комитет. Се
расправало и за потребата од селска банка што ќе дава нискокаматни
кредити.
Колку Сандански сакал да се
развива и да се осовременува земјоделското производство и да се постигне економски напредок на македонското население, се посведочува со негова изјава дадена на селанец од с. Кашина, кога Јане рекол:
„Овде, еден ден ќе направам најголем центар за пчеларство“.
Тоа можело да се постигне со
напредно семејство во македонското село. Затоа биле преземени мерки за регулирање на бракот и семејните односи. По одлука на Управно
тело, Јане Сандански издал наредба, на 25 јуни 1905 година, за забрана родителите да ги мажат своите
ќерки за пари, спротивно на „духот
на Организацијата“. Во образложението во наредбата се велело дека
„семејниот живот на насилно омажената жена и маж, станува неподнослив од семејните кавги, се создавало несреќно семејство. Наредил

мажењето секогаш да биде со заемна согласност и љубов меѓу момчето и девојката. За непочитување на
наредбата, и земање пари за девојката при веридбата или на свадбата, се
наплатувала глоба во двоен износ од
земената сума. Парите се уплаќале
во реонската благајна.

Мис Стон по враќањето во
Америка
Со наредбата се пропишувало
едноставност и скромност во облекувањето на населението. На мажите им се забранувало да носат чалми, а на жените облека накитена со
пари, односно непотребен накит. Се
задолжувале месните раководители
наредбата да се чита во сите цркви
или во училиштата за да знаат сите
жени и мажи и да се придржуваат.
Голем проблем што требало да
се решава била нечистотијата во до-

мовите, причина за лошата здравстена состојба на селското население, особено на децата. Подобрување на здравјето на населението по
селата можело да се постигне со менување на примитивниот начин на
живеење. Затоа, реонските и селските раководители биле задолжени, со
посебна наредба, да преземаат мерки селаните своите куќи да ги одржуваат чисти и самите да одржуваат
лична хигиена. Тие, и учителите да
ги обиколуваат селата, да ги советуваат селаните, да им укажуваат дека
нечистотијата носи болести, а чистотата здравје. Јане Сандански не
можел да толерира и натаму луѓето да живеат во мизерија и нечистотија. Луѓето во Македонија, во таа
„чудесна земја со толку многу сонце
и кристално чиста вода“.
Запомнети се и се запишани
неговите зборови, кажани во некоја прилика: „Колку е убав животот, колку среќни би требало да се
луѓето!
Неговата животна девиза беше:
„Да живееш значи да се бориш; робот за слободата, слободниот за совршенство“.
проф.д-р Михајло Миноски
(продолжува во следниот број)

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот број)

8. Четничката организација
(Дражиќевисти)
Четничката воена формација на
Дража Михајловиќ во Македонија се
појавила во услови на засилена воено-политичка акција и имала за цел
повторно враќање на стариот систем
на управување на чело со српскиот
крал. Самиот факт што се борела да
се врати старата српска власт, што
значи дека не ја признавала бугарската власт во Македонија, бил причина бугарската власт да се стреми да
ја уништи на оваа територијата. Но,
и покрај тоа, четничката организа-

ција во Македонија се формирала со
свои вооружени формации - градски
комитети и други обележја, што и давале белег на организирана воена и
политичка сила.
Плановите на четничката организација по однос на Македонија
биле одредени и со јасна цел. Тоа
биле планови на југословенската
емигрантска влада која имала поддршка од Англија. Од септември
1941 година англиската известителна служба воспоставила непоседна
радиоврска со командата на Михаиловиќ, од каде добивала информации за состојбата во земјата. Владата
и кралот Петар II официјално во по-

четокот на 1942 година ги прифатил
четниците за своја војска во Југославија. На 7.II.1942 година кралот Петар II го унапредил Д. Михајловиќ во
чин на бригаден, а потоа и во дивизиски генерал, а на 11. II . го наименувал за министер на војската, морнарицата и авијацијата. Потпирајќи се
на четниците на Михајловиќ во Југославија, избеганата влада ја поддржувала линијата на четниците за обнова на стариот општествено-политички систем на кралството Југославија. Во тој склоп разбирливо било
приклучувањето и на Македонија
како составен дел на Југославија.
Бидејќи Македонија била окупирана
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од Бугарија и Италија, стратегијата
нивна била да собираат известителни податоци, а како главен пункт бил
определен Скопје на чело со Душан
Карамитровиќ. Во функција на тоа
требало да се поврзат сите штабови
со цел организирање на цела Македонија, а тие штабови (воени), кои до
1943 година не биле поврзани, да се
поврзат со надлежните штабови на
Козјак и Порече.
Организацијата на замислената широко поставена известителна
служба требало да ја олесни работата на четниците во смисла на формирање јаки воено-политички организации, кои само ќе биле во фаза на
оформување, но не и спроведување
на борбени акции спрема Бугарите
и Италијанците. Тоа значело чекање
на поволни услови кога англо-американските сили ќе се истовареле во
Југославија. Четниците требало да
бидат подготвени да ја земат власта
и во Македонија. Поддржувајќи ја
таа линија, Англија имала тесна врска со четниците, што се огледа и во
испраќањето на разна помош како
воени мисии кај четниците во Македондија.
Првите обиди за формирање на
четничката организација во Македонија се забележани во август 1941 година. Меѓутоа, во овој случај не се
работело за луѓе директно испратени
од Д. Михајловиќ, туку за луѓе коишто припаѓале кон групата на Коста
Пеќанац. б Имено, Јордан Кимиќ,
деградиран артилериски поручник
на бившата југословенска армија од
Куманово, во јуни 1941 година илегално ја преминал демаркационата
линија и со група вооружени лица
дошол на планината Козјак. Тука започнал да го организира населението и тоа претежно од Кривопаланечка околија, а малку подоцна го формирал и Козјачкиот четнички одред.
Според писмото што Ј. Кимиќ
му го упатил на М. Недиќ од февруари 1942 година, една од задачите на овој одред била „војнички да
се подготвува и да биде готов да се
бори против сите непријатели, а првенствено против бугарската војска
и полиција”. Дури, како што стои во
писмото, неговиот одред „ги чувал

границите од навлегувањето на Бугарите и Албанците”, при што наводно
имале „5 судири со нив”. Меѓутоа,
за овие судири пишани документи
немаме, што не наведува на фактот
дека се работи за измислени судири,
кои што Ј. Кимиќ сакал да ги искористи пред своите претпоставени за
здобивање повисоки функции.
Одредот на Ј. Кимиќ не успеал
долго да се задржи на овие простори. Во септември истата година биле
откриени јатаците негови од бугарската полиција и затворени. Кимиќ
потоа тешко можел да се снаоѓа на
тој простор. Во годишниот полициски извештај за дејноста на службата „Б” во врска со овој случај стои
дека”четата се појавила на 22 август
(1941) со водачот Ј. Кимиќ...носела
развеано трицветно српско знаме.
Реонот (на дејствувањето Ѓ. М.) на
четата бил од Козјак Планина, Кумановско, до Осоговските Планини. Таа била под команда на Коста
Пеќанац, кој бил со својата чета на
Гајтан Планина, таа се наоѓала во
Србија меѓу градовите Лесковац и
Пуста Река. Според овој извештај,
покрај другите задачи четата требало да изврши и разузнавачка дејност.
Со непосредното поврзување на К.
Пеќанац со Германците ослабнало и
дејствувањето на оваа чета.
Во меѓувреме Ј. Кимиќ се поврзал со Петруш Денков, познат и како
Петруш Козидолски од с. Козидол Кривопаланечко, со кого воспоставил поблиски односи и соработка.
Всушност, П. Денков по наредба на
Ј. Кимиќ формирал и прва вооружена чета четници во Кривопаланечка
околија.
Интересен е податокот според
цитираниот бугарски полициски извештај во кој се говори дека нешто
порано т.е. пред да се појави четата
на Ј.Кимиќ во Велешко се појавила
една вооружена група цивили, за која
се смета дека биле четници. Според
извештајот, на 7 август 1941 година
командирот на 2/7 етапна дружина
во Велес кажал дека била забележана вооружена група од 8 цивили во
месноста „Змијало”, општина Карабунишка, Велешко. Полскиот падар
Тодор Манев, пак, во групата ги пре-

познал Стојан Несторов од с. Стари
Град, Велешко, како и Петруш Тошев од с. Богомила, исто Велешко.
Во истиот документ се говори дека во ноември 1941 година во
Струмица бил уапсен и струмичкиот
војвода на српските четници Илија
Кацарски. Кај него бил запленет материјал кој ја потврдил неговата дејност. Откриени биле уште 15 негови
приврзаници кои по наредба на обласниот полициски началник биле
уапсени. Четничките групи немале заедничко раководство, односно
дејствувале независно едни од други. Тоа, според нашите сознанија, е
поради немањето цврсто раководство кое можело да ги координира и
соедини. Тоа биле групи што се активирале поради несогласувањето со
бугарската окупација и во најголем
број бивши четници. Но, како што
видовме, поради нивната неорганизираност, тие воопшто немале контакти со четниците од Србија, бргу
биле откриени и уапсени, со што
нивната дејност замрела.
Поорганизирано навлегување
и формирање на четничка организација во Македонија започнала во
1942 година. Навлегувањето се одвивало во два правца, и тоа од Косово
кон Западна Македонија и Скопска
Црна Гора, како и од Јужна Србија
кон североисточниот дел на Македонија за подоцна да се прошири и кон
централниот дел. Д. Михајловиќ го
елиминирал влијанието на К. Пеќанац, совметнувањето на свои луѓе во
неговите четнички одреди и го презел раководството. За полесно спроведување на оваа дејност, со одобрение
на Д. Михајловиќ, бил задолжен т.н.
„истакнат” дел на четничката врховна команда на мајорот Радослав Ѓуриќ, а ја опфаќал територијата на Југоисточна Србија, Косово и Метохија
и Македонија. Во првата половина
на 1942 година Врховната команда
на Равногорскиот штаб на Д. Михајловиќ на штабот 110 му поставила задача да упати неколку претставници во Македонија и упатства како
треба да работат за да создадат организација, да ја прошират и на активноста да ñ дадат поцврста политичка
и организациона форма и содржина.
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Определените претставници во текот на август дошле во Македонија
и својата дејност ја развиле главно
од два пункта: Скопје (Скопска Црна
Гора - Куманово) и Порече (Велешко
и Прилепско).
Еден од првите експоненти во
Македонија кој започнал со организирање на теренот бил резервниот
поднаредник Миливоје Трбиќ - Војче. Тој, заедно со Воислав Сајковиќ
и Божидар Видоевиќ, во мај 1942 година добил задача од мајорот Р. Ѓуриќ да замине во Македонија и да
формира Дражиќеска организација
во Велешко, Прилепско, Кичевско и
Порече. Според широките писмени
овластувања што ги добил од Врховната команда на Д.Михајловиќ, В.
Трбиќ „можел да формира четничка
организација, односно штабови” на
Дражиќевската организација во Македонија, а сите офицери и подофицери од бившата југословенска власт
што се наоѓале на теренот требало да
им се покоруваат „како на ополномоштени претставници на Д. Михајловиќ”. Подготвен со сите документи
и овластувања”, В.Трбиќ со помош
на курир во Македонија пристигнал
во јуни - јули 1942 година и веднаш
започнал да се ангажира за спроведување на добиените задачи од Врховната команда”.
Најпрво, В.Трбиќ се ориентирал на затечените Срби во Македонија -великосрпски настроени, кои
под разни околности останале во
неа и тоа „луѓе од разни професии:
индустријалци, трговци, судии, адвокати и други; потоа на офицери и
подофицери на бившата југословенска војска од различни националности (Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, Македонци) како и на дел од
населението од одделни краишта на
Македонија кое во минатото, во времето на Отоманската Империја, било
под влијание на големосрпската пропаганда, која се јави наспроти големобугарската и големогрчката”. Затоа најпрво во Скопје се поврзал со
Љуба Љубисављевиќ, индустријалец, роден во Ќуприја. Со негова помош во Скопје биле опфатени 30тина лица, претежно Срби и србофили, офицери и подофицери од би-

вшата југословенска војска и др.
Задачата на групата била „да
го организира населението во месни одбори и чети, кои при даден момент, кога англиската војска ќе дојде
во Македонија, четите да се присоединат кон неа, а одборите да ја земат власта, односно да не дозволат
власта да падне во рацете на комунистите.” Бил формиран Воен штаб
и акционен одбор, „којшто требало
да биде подготвени за преземање на
власта во Скопје”. Овој штаб имал
посебен број 168/1, додека штабовите во Азот и Порече биле означени со
бројките 167 односно 172.
Иако штабот и одборите биле на
хартија забележани, тие де факто не
дејствувале, односно некоја позначајна акција во овој период не презеле.
Тоа покажува дека покрај преземените мерки, поради нивната ограниче-
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ност на движење во Скопје, не успеале бројчано да се зголемат и организационо консолидираат. Се направиле обиди преку штабот во Скопје да
се воспостави врска со штабовите во
Куманово и Скопска Црна Гора. Врската со штабот во Куманово се одржувала преку Петруш Козидолски, а
со Скопска Црна Гора преку Никодин
Урдаревиќ, учител од с. Чучер и неговиот внук Мирко Урдаровиќ, коишто
тука дејствувале пред доаѓањето на
В.Трбиќ и биле поврзани со некои
четнички елементи на Косово.
Согласно со утврдената динамика на четничката организација во
Македонија, В. Трбиќ со Војо Сајко-

виќ и Божидар Видоевиќ од Скопје
заминале за Западна Македонија, односно во Поречјето. Во Порече групата во рудникот „Калина” стапила во контакт со свои приврзаници.
По овие извршени задачи во с. Манастирец групата се разделила, при
што В. Трбиќ и В. Сајковиќ заминале за Велешко, односно Прилепско,
и ги посетиле селата Браилово , Десово, Долнени, Слепче, Црнилиште,
Растеш, Самоков и др. Таму Трбиќ и
Сајковиќ ја ширеле идејата за формирање на четничка организација
претставувајќи се дека за таа цел Трбиќ бил делегиран директно од Врховната команда на Д.Михајловиќ.
Зборувале дека четничката организација имала задача”да изврши мобилизација на воените обврзници за
во погоден момент, по победата на
сојузниците, да се дигне востание
против окупаторот и да ја превземат власта; дека организацијата ќе
се бори за воспоставување на монархија и задржување, враќање на старата положба на Македонија во „Јужна
Србија”. Потоа ги напаѓале партизаните дека се комунисти и им говореле на луѓето дека не треба да се
пријавуваат во партизанските единици, дека нив никој не ги помага и поради тоа нивната борба ќе завршела
неуспешно, за разлика од четничките
единици кои се помагани од сојузниците, посебно од Англичаните и тоа
не само морално туку и материјално.
Исто така, им зборувале дека сега не
е време за борба, напротив дека треба да имаат лојален однос према окупаторот и да ги извршуваат сите свои
обврски спрема него”.
Во спроведување на својата намера да формира јака четничка организација В. Трбиќ се обидел и партизанските единици формирани на
овој терен да ги придобие за себе,
односно и нив да ги стави под своја
контрола. Така, тој стапил во контакт
со раководството на партизанскиот
одред „Димитар Влахов” и се обидел
да го придобие. Но, откако му било
предочено дека во оваа средина не е
добредојден и дека за дејствувањето
на четничката организација во овој
крај нема место, В.Трбиќ ги прекинал натамошните обиди.
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Во Западна Македонија четниците се повлекле и се сместиле
во Гостиварската околија во селата
Железно, Речане, Куново, Турчане,
Лешница, како и во Гостивар.Тука
се повлекле и В.Трбиќ и В.Сајковиќ,
кои поради неможноста за натамошно дејствување на четниците на територијата на Македонија под бугарска окупација го распуштиле четничкиот одред. По кусо задржување во
Кичево, каде што имале контакт со
тамошните свои приврзаници, како и
во Гостивар и Тетово, В.Трбиќ пред
крајот на 1942 година преку Призрен
заминал во Четничкиот штаб за Јужна Србија.
Според депешата, којашто
мајорот Ѓуриќ ѝ ја упатил на четничката врховна команда од август
1942 година, во Кумановска, Кривопаланечка и Косовска околија биле
формирани 12 јуришни и 8 резервни четнички баталјони, додека до
крајот на 1942 година биле создадени илегални јадра на Прешевската,
Кривопаланечката, Жеглигоската и
Скопската четничка бригада. Меѓутоа, со споредба на расположивата документација, се гледа дека не
станува збор за вакви развиени воени формации. По разбивањето на
четничката воена формација во Велешко и Прилепско, како и нивното повлекување и пасивизирање во
Западна Македонија, Скопско и Кумановско, некоја посериозна активност не се забележувала, па оттука и
оваа депеша не одговара на реалната
вистина.
Влијание за намалување на активноста околу организираноста на
четништвото во Македонија имала
и провалата што ја извршила бугарската полиција на 12 ноември 1942
година. Со оваа провала била откриена целата организациона структура
на организацијата и уапсени поголем
број четници. На судскиот процес,
што бугарската власт веднаш потоа
го организирала, четниците изјавувале дека наводно не се бореле против бугарската власт и немале намера тоа да го прават, туку дека се организирале за борба против партизанските единици, со тоа што сметале
дека по војната ќе ја превзеле власта

во Македонија во корист на Д. Михајловиќ.
Повторно во почетокот на 1943
година бил направен обид за формирање на четничка организација во делот на Македонија под италијанскоалбанска окупација. Така во Струшко се формирала четничка организација од Срби, Србомани, Власи и
неколку Албанци со цел”зачувување
на интересите на Србија и доколку
е тоа можно да се бори против италијанската власт.” За да може да привлече на своја страна приврзаници
од месното население, при крајот на
јануари 1943 година се „издало на
македонски дијалект” и гласило. За
да помогне во оваа активност од Белград бил испратен Душан Крстиќ,
близок соработник со Д. Михајловиќ, кој по пристигнувањето се сместил во с. Подгорци.
Во Кичевско Блажо Никодимовиќ, бивш српски војвода кој бил
во врска со В.Трбиќ, организирал
во јануари 1943 година една Дражиќевска чета „која соработувала со
Д.Михајловиќ”, а во с.Маврово приврзаниците на Д.Михајловиќ добиле
една радиостаница.
Во летото 1943 година се засилиле активностите на четничката организација за возобновување и
проширување на дејноста во Македонија. Во тоа помогнал и новоформираниот штаб на Вардарскиот четнички корпус, на чело со командантот Стојан Крстиќ.
Вардарскиот четнички корпус
го сочинувале Прешевската, Кривопаланечката, Скопската, Жеглиговската и Ристовачката четничка бригада, а неговата дејност требало да
се одвива на територијата ограничена со линијата: Врање - Гњилане Велес - Гевгелија - бугарска граница. Прешевската бригада била под
команда на поручникот Александар
Ѓорѓевиќ и се движела на теренот
на Прешевската и Пчињската околија; Кривопаланечката бригада, чиј
командант бил Ангел Манасиевиќ,
потоа поручникот Ѓорѓи Поповиќ и
на крајот Петруш Стефановиќ - Козидолски, се движела главно на кривопаланечки терен; Жегликовската
бригада, под командата на воздухоп-

ловниот капетан Милош Атанасиевиќ, претежно се движела на теренот на Жеглиговска и Пчињска територија; а Скопската бригада, под
команда на Никодин Урдаревиќ, се
движела главно на теренот на Скопска Црна Гора. Ристовачката бригада, под команда на поручникот Жарко Ристиќ, му припаѓала на Јужноморавскиот четнички корпус, меѓутоа
извесно време била во составот на
Вардарскиот четнички корпус.
Бројната состојба и вооружувањето на единиците на Вардарскиот корпус не може со сигурност да се
утврди. Во 1942 година тоа било незначително, во 1943 година Крстиќ
под своја команда имал 250 луѓе.
Како што стои во документацијата,
тој број во 1944 година (во јануари
и февруари) се зголемил на 700 односно 800 луѓе под оружје.
Кога бил формиран Штабот на
Вардарскиот корпус, бил формиран
и штаб за десниот брег на р. Вардар (Западна Македонија) на чело со
Војче Трбиќ. По извршените подготовки групата во јуни 1943 година од
местото Оргулица, седиште на штабот „110”, тргнала за Македонија и
на територијата на Прилепско стигнала на 16.VIII.1943 година. Тука се
одржала една конференција во присуство на воените команданти од одделни градови од десната страна на
р. Вардар, кои биле претходно именувани од четничката организација.
Тие на состанокот биле во својство
на „воени команданти од градовите”.
Главна тема на конференцијата била
ширење „на организацијата на Дража Михајловиќ и воспоставување
на воена организација во сите села и
градови.”
Целта била да се формира нов
Поречки четнички корпус. Сепак неговото формирање не одело со она
темпо како што се предвидувало, поради што Ѓуриќ во декември 1943 година го испраќа во Порече својот делегат, поручникот Јован Гаицки, со
задача”...таму да ја среди состојбата
и што побрзо да формира бригади и
корпуси”. Ј. Гаицки најпрво го реорганизирал постојниот штаб и формирал
нов и преземал мерки за формирање
на Горнополошки четнички корпус.
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Во двата случаја се работело повеќе
за пропаганда одколку за во пракса
остварена цел. Бројот на прикажаните четници не одговарал на вистината
и тие никогаш не преставувале реално бројна сила којашто можела да изврши поголеми промени.
Според расположивата документација, Поречкиот четнички корпус не се формирал, туку се формирала во септември Поречка четничка
бригада. Бригадата е организирана
во батаљони, чети и водови, со соодветен раководен кадар. Во 1944 година Трбиќ се обидел да формира прилепска четничка бригада, но не успеал пред се поради слабиот одзив на
населението и разгорената народноослободителна борба.
Позабележителни
резултати
постигнала Поречката четничка бригада со околу 200 луѓе. Според замислата, Поречкиот и Горнополошкиот корпус требало да ја сочинуваат Бабунската група корпуси. Но, на
овој терен четничката активност во
смисла на борбени ангажирања била
минимална.197
Интересно е прашањето за односот на Англиската поддршка на
четниците во Југославија, а аналогно и во Македонија. Посебно
тоа дошло до израз со испраќањето на свои соработници преку воените мисии во Македонија. Поради тоа што го ценеле стратегиското
значење на Македонија, Британците се интересирале уште во пролетта на 1943 година да испратат своја
мала воена мисија. Признавајќи и
ја во тоа време „надлежноста” на
четничката организација и командата на Д.Михајловиќ за сето подрачје на Србија и Поранешната Вардарска Македонија, тие во април
и мај 1943 со авиони префрлиле и
спуштиле свои емисари во Хомоље,
на Копаоник и во Порече со задача
да се собираат воено-политичи информации и да организираат саботажи и диверзии против воените и
стопанските објекти и сообраќајни комуникации со кои се служеле
окупаторите.197а Ноќта на 15 април
1943 спуштена била трочлена мисија на чело со мајор Морган.197б
Тоа, секако, било поттикнато од по-

веќето соопштенија на Д. Михајловиќ од март 1943 година, во кои тој
ја известувал кралската југословенска влада во Лондон за „растежот”
на четничката организација, со напомена дека во Порече „имало подготвено солидна база за оружени напади и врз железничките комуникации јужно од Скопје” .197в
Мисијата била испратена од
Британската управа за специјални
операции - СОЕ во Каиро, во содејство со кралскиот југословенски Центар во Цариград, како и со
бившиот војвода и пратеник Василие
Трбиќ. Моргановата мисија требало
да се стационира во Борово Поле
(Поречието) и да се поврзе со тамошната Дражиќевска група околу синот
на В. Трбиќ, Воислав Трбиќ, и да се
направи онеспособување на хромните рудници во подножјето на Љуботен (Радуша и Орашје). Задачата не
била извршена бидејќи групата била
откриена и уапсена, а потоа одведена во Софија.197г Правени се обиди
за испраќање нови мисии на мајорот
Самер (во април 1943 година) и капетан Ли, но повеќе и посериозни
активности не се направени. На тој
начин, иако во Македонија биле формирани четнички организации, тие
не претставувале она што го замислувале нејзините идеолози: четниците да бидат воена сила кон кои масовно ќе се приклучело населението во Македонија за да се”подготви
за враќање на старата југословенска
власт”. Македонскиот народ не се
вклучил во оваа организации, со исклучок на оние коишто биле зафатени
со српската пропаганда, а кои биле
во малцинство.
На воен план четничките организации имале неколку вооружени
судрувања со единиците на македонската војска. Интересно е да напоменеме дека по неколкуте судири со
единиците на партизанскиот одред
кај Кумановско (кај с.Драгоманце на
7 август 1943 година, во која загинале 8 души) не можеле повеќе ништо да преземат. Во текот на 1944 година тие биле целосно разбиени од
македонската војска и како такви се
изгубиле од територијата на Македонија.

ГШ на македонската војска во
февруари 1944 година, проценувајќи
ја опасноста од постоењето и дејствувањето на Вардарскиот четнички корпус на кумановски терен, донел одлука тој да се уништи. По претходните
оперативни подготовки (се формирало посебно привремено раководство
како дел од ГШ и воено-оперативните единици од Третата македонска
бригада, Косовскиот баталјони и три
јужноморавски баталјони) судирот со
четниците бил во близина на с. Сејаце
- Кумановско. Во судирот што започнал на 29 февруари 1944 година борбените дејствија се одвивале со различен интензитет. Сепак, по силниот
налет на единиците на македонската
војска и уништувањето на четничката
посматрачница во реонот на ТТ 821,
четниците се поколебале во својата
одбрана и започнале да се повлекуваат. Но, нивното повлекување во правец на с. Кленике - Сејаце било оневозможено, поради што своето повлекување го пренасочиле кон р. Пчиња.
Тука четниците биле целосно разбиени, а дел од нив за да се спасат се
фрлиле во р. Пчиња. Заробени биле
97 четници, 2 командири на чети, курир и водачи на т.н. „црни тројки”.
Од оружје запленети биле преку 100
пушки, 2 пушкомитралеза, 1 минофрлач, 6 автомати, големи количини рачни бомби, муниција итн.
Борбите со четниците продолжиле и во почетокот на март, но со
далеку послаб интезитет. На 5 март
1944 година кај с. Ново Село, по
кусиот судир со четниците, македонската војска заробила 30 четници и запленила голема количина на
оружје и санитетски материјал. Во
акцијата на чистењето на теренот
од разбиените четнички формации
учествувале сите единици што се наоѓале на теренот. Тогаш помал дел од
четниците се вклучиле во единиците на македонската војска. На тој начин, со конечното разбивање на четниците на Козјак, дошло и до нивно
целосно расформирање како воена и
политичка сила на територијата на
Македонија.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)

28 - ОФИЦЕР
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

112-ГОДИШНИНА ОД СМРТТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
На 4.мај 2015 година во Делчево, градот кој со гордост го носи иметото на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, пред неговиот
споменик, во центарот на градот, свечено се одбележа 112- годишнината
од прераната смрт на овој светол лик
од нашата историја.
Свеченоста започна со изведба на рецитал посветен на животот

Дел од културно-уметничката
програма на 4.мај 2015 во
Делчево

Дел од учесниците на
прослвата 112-години од
смртта на Гоце Делчев
и делото на великанот Гоце Делчев,
од страна на членовите на КУД„ Гоце
Делчев“ од Делчево . Потоа, следеше
едноминутно молчење, а пред ликот и
делото на големиот македонски револуционер се поклонија и свежо цвеќе
положија: делегација на локалната
самоуправа од Делчево предводена
од градоначалникот г-дин Дарко Ше-

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево
полага цвеќе пред споменикот на Гоце
Делчев
хтански, претставници на Советот на
Општина Делчево, на Општинскиот
одбор на СЗБ од НОАВМ, образовните и други институции, на политички партии, како и претставници
на ООЕ на ОРОРМ Делчево.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Слободарски траидиции

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ
По повод 70 годишнината од
победата над фашизмот и Денот
на Европа – 9.мај, ООЕ на ОРОРМ
Штип организираше свечено одбележување на овој значаен настан со
подигање на државно знаме на јарбол на спомен-обележјето на паднатите бранители во конфликтот од
2001 година, што се наоѓа во паркот
„Бриони“.
На свеченото подигање на знамето беа присутни: градоначалникот
на Општина Штип, прим.м-р Илчо
Захариев, директорот на ЈП Исар,
Ангел Бојаџиев, бригадниот генерал Стојан Димчов, пратениците во
Собранието на РМ од Штип, Никола Мицевски и Трајче Димков, семејствата на загинатите бранители
– капетан Кирчо Димитриов, Влатко Петров и Димитар Двојаковски,
како и претставници на: локалната самоуправа, касарната во Штип,
Одделението за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување, Здружението „Бедем“, Сојузот на борците и

Организацијата на резервните офицери од Штип.
Свеченоста ја отвори градоначалникот на Општина Штип,
прим.м-р Илчо Захариев, со пригоден говор за улогата на Македонија
во победата над фашизмот, дадените
илјадници жртви за денешната слобода.
Потоа, присутните ги поздрави претседателот на ОРОРМ, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, кој накратко
ја објасни улогата и значењето на
Организацијата на резервните офицери, во почитувањето и одбележувањето на овие значајни датуми од
нашата историја нагласувајќи дека
никогаш нема да ги заборавиме паднатите херои за денешнава слобода
на Република Македонија.
Пригодно обраќање по повод
Денот на Европа и победата над фашизмот, имаше проф.д-р Кирил Цацков, кој накратка ја објасни борбата
на македонскиот народ за слобода од
Илинденското востание до денес.

Свеченоста ја отвори градоначалникот
на Општина Штип, прим.м-р Илчо
Захариев

Проф.д-р Кирил Цацков, накратко
ја објасни борбата на македонскиот
народ за слобода од Илинденското
востание до денес
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Почит на загинатите бранители
оддадоа претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорги Малковски,
претседателот на ООЕ на
ОРОРМ Штип, Стојанче Димов
и потпретседателот на ОРОРМ,
Стојанче Стрмбов

Со свечено интонирање на
химната на РМ, знамето го крена
претседателот на ОРОРМ, проф.др Ѓорги Малковски, со придружба
на двајца војници од Гарнизонот на
АРМ во Штип.
Присутните на свеченоста со
свои делегации оддадоа почит на загинатите бранители полагајќи цвеќе
на спомен обележјето .
Во името на ОРОРМ, почит на загинатите бранители оддадоа претседателот проф.д-р Ѓорги
Малковски, претседателот на ООЕ
на ОРОРМ Штип, Стојанче Димов и потпретседателот на ОРОРМ,
Стојанче Стрмбов.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски го
подига државното знаме на
јарбол на спомен-обележјето
на паднатите бранители во
конфликтот од 2001 година

XV седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

ЗНАЧАЈНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И
ПРЕТСТОЈНИТЕ АКТИВНОСТИ

На 8.мај 2015 година, во Скопје
во прострориите на ОРОРМ, се одржа петнаесетата седница на Извршниот одбор на ОРОРМ со која раководеше претседателот, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски. Во фокусот на вниманието на седницата беа повеќе актуелни прашања, меѓу кои: Информација за активностите на ОРОРМ во
месец април; Календар на активности на ОРОРМ во текот на мај и јуни;
Предлог-договор за соработка помеѓу
ОРОРМ и Организацијата на резервни
офицери на Република Албанија.
Информацијата за реализираните активности во текот на април, ја
презентира претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, при што,
посебно беа акцентирани: Свечената
академија по повод 100-годишнината

од убиството на Јане Сандански, која
се оддржа во Берово, и одбележувањето на 63-годишнината од основањето
на ОРОРМ, 29-ти април, по кој повод,
на 25 април беше организиран регионален марш во Кичево. Исто така, тој
информира и за еднодневните активности на повеќе општински организациони единици. Во понатамошниот
тек на седницата, претседателот информира и за Календарот на активности до крајот на мај и во текот на јуни,
потенцирајќи ги гаѓањето со АП 7,62
мм во Кичево и Државниот натпревар
во гаѓање со пиштол 7,62 мм што ќе
се оддржи во Велес. Посебно внимание беше посветено на разгледувањето на Предлог-договорот за соработка
помеѓу ОРОРМ и Организацијата на
резервните офицери на Албанија.

Членовите на ИО во посета на Mузејот на македонската борба за
државност и самостојност

Од работниот дел на XV-та
седница на ИО на ОРОРМ
На седницата беа донесени и неколку Одлуки, битни за функционирањето на ОРОРМ, при што образложение даде претседателот на ОРОРМ.
По завршувањето на работниот дел на XV седницата, членовите
на Извршниот одбор, организирано
го посетија Музејот на македонската
борба за државност и самостојност,
при што, имаа можност да се запознаат со богатата музејска поставка во
која се презентирани 152 восочни фигури, 105 уметнички слики – портрети на познати македонски дејци, револуционери и интелектуалци, масовни
сцени на значајни настани од македонското револуционерно минато, како и
голем број на дукументи, фотографии,
макети, карти, брошури и оружје. Поставката го опфаќа периодот од 17-20от век со акцент на 19-от и 20-от век.
Тони Мицевски
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ДОСТОИНСТВЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА
РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
На 21.мај 2015 година, ООЕ на
ОРОРМ Виница со пригодна свеченост го одбележа Денот на резервните офицери. Пред спортската сала
во Виница која сега го носи името
на капетан Кирчо Димитриов, пред
спомен плочата, беше положено свежо цвеќе од страна на делегации на:
ОРОРМ Виница, градоначалникот
на Општина Виница Емил Дончев,
претседавачот на Советот на Општината Виница Благица Андонова, членови на семејството на капетан Димитриов, претставници од ООУ
„Славчо Стојменски“, ООУ „Гоце
Делчев“, и ЦОУ „Ванчо Прке“од Виница, претставници од Сојузот на
борците од НОАВМ и други граѓани
од општина Виница.
По завршувањето на оваа свеченост претставниците на ООЕ на

Дел од присутните на
свеченоста
ОРОРМ Виница со учениците од
основните училишта и гимназијата,
заедно со членовите на семејството
на кап. Димитриов, се упатија кон
месноста Вршидол, каде, заедно со
претставниците на Сојузот на борците од НОАВМ во Виница, положија
свежо цвеќе пред спомен-обележјето на местото каде што од страна

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Виница полага
цвеќе пред спомен-плочата на капетан Кирчо
Димитриов

Градоначалникот на Општина Виница,
Емил Дончев, полага цвеќе пред споменплочата на капетан Кирчо Димитриов
на бугарската полиција биле убиени
тројца партизани од Вториот партизански одред. Во чест за загинатите
борци, пригоден говор одржа Тодор
Димитров, секретар на Сојузот на
борците од НОАВМ во Виница.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

М-р Гоце Георгиев одржа пригоден говор по
повод Денот на ООЕ на ОРОРМ Виница

Од активностите на ОРОРМ

УСПЕШНО ГАЃАЊЕ
Во изминатиот месец, ООЕ на
ОРОРМ Кичево-Македонски Брод,
беше домаќин на уште една регионална активност. Имено, на 23.мај,
во регионот на Кичево (стрелиштето
„Осој“ и касарната „Чеде ФилипоскиДаме“), за 70 резервни офицери и подофицери од 7 ООЕ, од северозападниот дел на Македонија, беше реализирана еднодневна обука: подготви-

телно гаѓање со АП 7,62 мм на реден
број 1 и технички собир. Покрај нив,
на оваа обука учествуваа и 20-тина
дипломирани дефендолози и средношколци кои немаат доволно знаења
од областа на одбраната и не го познаваат оружјето и военотехничките
средства со кои располага АРМ.
Гаѓањето го следеа полковникот
Зоран Милески (началник на штабот

Дел од учесниците кои го изведуваа
гаѓањето со АП 7,62 мм
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располага АРМ. Во оваа пригода им
беа презентгирани намената и тактичко-техничките карактеристики на:
уредите за радиоврски; минофрлачка
80 мм и 120 мм; пушкомитралез 7,62
мм; АП 7,62 мм; снајперска пушка 7,9
мм; оклопен транспортер „Хермелин“
и санитетско возило. Нивните борбени карактеристики ги презентираа:
постарите водници I класа Орце Велевски и Невзат Чодари, постарите
водници Тони Трајкоски и Васко Лазески и десетарот Марјан Цветкоски.
За успешната реализација на оваа
обука, од посебно значење е придонесот на ГШ на АРМ, кој со непосредно
ангажирање на 4.баталјон на 1.МПБр
и 2.баталјон на БРЛп, обезбеди логистичка поддршка. Еднодневните ак-

Проверка на резултатите од гаѓањето
1.МПБр) и мајор Александар Митаноски, а во неговото изведување беа
ангажирани: мајор Оливер Данилоски,
посториот водник I класа Ацо Стрезоски и постарите водници Марјан Никодиноски и Лидија Трпеска.
Остварени се многу добри и одлични резултати, односно, од вкупниот
број, кои на овој начин ги усовршуваа
вештините во користењето на АП 7,62
мм, 10 беа оценети со „поминал“, а 60
со „надминал стандард“. Согласно со
Упатството за гаѓање, резултатите се
евидентирани во Дневник на гаѓаање.
При сумирањето на резултатите, посебно пријатно доживување
претставуваше фактот што петмина
најмлади учесници на гаѓањето од
Прилеп (Антонио Миланоски, Дино
Јорданоски, Димитар Кузманоски,
Давор Јовески и Дарко Пашов), кои
за првпад ракуваа со АП 7,62 мм, беа
оценети со највисока оценка „надминал стандард“.

Проверка на оружјето по извршеното гаѓање
По успешното гаѓање, во касарната во Кичево беше организиран
технички собир на кој учесниците на
обуката се запозна со дел од оружјето и военотехничките средства со кои

Дел од натпреварувачите на појдовна линија

тивности на учесниците на обуката, завршија со заеднички ручек – војничкото гравче во касарната во Кичево.
Живко Трајановски

Инструкции од мајорот Оливер Данилоски
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110 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА
ХРИСТО УЗУНОВ

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод полага цвеќе на
спомен облежјето во с.Цер

Дел од учесниците на прославата по повод 110 години од загинувањето на
Христо Узунов

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски со дел од
учесниците на прославата
На 24. април 2015 година се навршија 110 години од загинувањето
на Христо Узунов, македонски учител, војвода и реонски началник на
четите на ВМРО во Охридскиот револуционерен округ. По тој повод,
делегација на ОРОРМ предводена од
претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски, заедно со претставници на
ООЕ Кичево- Македонски Брод, на
спомен обележјето во с. Цер, положи
цвеќе. На чинот на чествувањето присуствуваа и претставници на локалната самоуправа, како и на основните
училишта од Охрид и од Другово, кои
го носат името на овој познат револуционер од Илинденскиот период.
Зоран Никодиноски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Кичево-М.Брод

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Скопје

КОНДИЦИОНЕН МАРШ

Практичните содржини во
обучувањето континуирано се
во фокусот на вниманието на
Општинската
организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ од
Скопје, со која раководи резервниот мајор Никола Ѓуровски.
Потврда на ова е и неодамнешното успешно организирање на
кондиционен марш на релацијата: Милениумски крст – Ракетен
центар (југозападно од Крстот
во близина на с.Чифлик) во должина од 10 км.

На оваа еднодневна обука,
што беше во функција на психофизичкото оспособување и обновување на знаењата од географска и топографска ориентација,
учествуваа 20-тина млади резервни офицери и подофицери од
Скопје. На стартот на маршот, од
највисоката точка на Водно (1068
метри надморска височина), тие
имаа можност да го разгледаат
Милениумскиот крст – симболот
на 2000 – годишното постоење на
христиханството во Македонија,

кој, со својата височина од 66 метри, се вбројува меѓу највисоките крствои во светот.
Во текот на маршот, низ
преубавата природа на југозападниот дел на Водно, резервниот капетан Тони Мицевски и резервниот водник Златко Илијевски, со помош на топографска
карта, бусола и GPS, утврдуваа
стојна точка како и географска
и топографска ориентација во
просторот.
Живко Трајановски
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Учесниците на маршот пред
Милениумскиот крст

Учесниците на маршот на зборното место (Средно Водно)

Ориентација со помош на карта во текот на
маршот

На стартот од маршот на највисоката точка
на Водно

Пред објектите на Ракетниот центар на
поранешната ЈНА

Учесници на маршот
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НАСТАП НА РЕГИОНАЛЕН МЕДИУМ ВО ПРИЛЕП

По повод годишнината на
ОРОРМ, 29 Април, во емисијата
„Граѓански прашалник“ на регионалната телевизија „Канал Визија“ во Прилеп, гостуваа претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски и претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Прилеп, Влатко Котески.
Во оваа пригода претседателот Малковски ја презентира значајната улога на ОРОРМ во осамостојувањето на Република Македонија.
На гледачите на „Канал Визија“, кои се од градовите Прилеп, Битола, Крушево, Ресен, Македонски Брод, ОРОРМ им беше
претставена како единствена Организација од граѓанскиот сектор
која им оддава почит на сите загинати борци кои беа припадници на
безбедносните сили на Република Македонија во конфликтите во
2001 година. Оваа почит ОРОРМ
ја манифестира со подигање на македонското знаме на 30 метарски
јарболи на нивните вечни почивалишта и давање благодарници на
членовите на нивните семејства.
Покрај ова, во емисијата беа
презентирани и останатите активности на ОРОРМ, како што се:
маршевите, гаѓањата (со автоматска пушка и пиштол), спортските
натпревари, но и меѓународната

Од настапот во емисизијата „Граѓански прашалник“ на ТВ
„Канал Визија“ Прилеп
активност на ОРОРМ. Во овој дел
беше потенцирано придружното членство на ОРОРМ во ЦИОР,
што не е бенефит само за ОРОРМ,
туку генерално и за Република
Македонија. ОРОРМ, исто така, е
најактивна Организација која иницира и реализира соработки со организациите на резервни офицери
од регионот и од земјите членки на
НАТО и ПзМ.
Со цел поцелосно да се
претстави организираноста на
ОРОРМ, на гледачите им беше
презентирана комплетната организација на ОРОРМ, почнувајќи

од Собранието и делегатите на
ОРОРМ, потоа извршниот и надзорниот одбор, па се до општинските организации и нивните извршни одбори.
На крајот беше заклучено дека членувањето во ОРОРМ,
носи нематеријални придобивки
на повеќе полиња и дека ОРОРМ
е успешна Организација со бројни
резултати зад себе и со бројни планови во наредниот период.
Влатко Котески
претседател на Извршниот одобор
на ООЕ на ОРОРМ Прилеп
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72 ГОДИНИ ОД ПРЕДАВСТВОТО И
ЛИКВИДИРАЊЕТО НА ВТОРИОТ ПЛАЧКОВИЧКИ
ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД

Во времето на Вторатa светска војна, на 21.мај 1943 година,
во Вршидол-Виничко, се случи
крвав историски настан, во кој
беше ликвидирано раководството
на Вториот плачковички партизански одред.
Самиот почеток на Војната бил застрашувачки за опстојувањето на човештвото на земјината топка, при што државите во
светот се поделиле на два табора. На страната на Германија застанале: Италија, Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, Јапонија
и др., а против нив се сојузуваат
Англија, Франција, САД, Канада,
Југославија, Советскиот Сојуз,
Кина, Австралија и др. Војната ги
зафаќа сите континенти на земјината топка во која учествувале 61
држава со 110 милиони вооружени лица. Во почетокот на војната,
за произвотство на оружје и друга
воена опрема, САД преуредуваат
400 фабрики, Советскиот Сојуз
преуредува 200 фабрики, Англија
100 фабрики итн. За потребите на
војната е изработено и употребено: 100 милиони лесно пешадиско
оружје, 10 милиони топови, 800
илјади борбени авиони, 300 илјади тенкови, 10 илјади бродови, 3
илјади подморници, 1.600.000 возила и на крајот 2 атомски бомби.
Од сите видови на оружје, околу ¼ припаѓало на Фашистичкиот сојуз, а ¾ на антифашистичкиот сојуз. Втората светска војна траела 6 години, која, конечно,
по употребата на двете атомски
бомби во Јапонија, и со потпишувањето на капитулацијата од Јапонија завршиле на 2 септ. 1945 год.
Последиците од војната се
катастофални. Таа зад себе оставила 50 милиони жртви, 35 милиони ранети, 30 милони се одведени по логорите. Многу културно-

историски споменици, фабрики,
патишта и мостови се разурнати и
опожарени, а 20 милиони деца останале без родители.
(Жртви во милиони: СССР
20, Кина 10, Полска, Југославија.
1,7, Германија. 4,4, Јапонија 2,2,
Италија 1,1 итн.
Во Втората светска војна
Македонија учествувала на страната на Антифашистичкиот сојуз.
Во април 1941 година, Вардарска
Македонија, која тогаш била во
состав на Кралството Југославија,
од германската, италијанската и
бугарската војска е окупирана и
поделена на 2 окупациони зони.
Западниот дел е под италијанска
окупација, а централниот и источниот дел е под бугарска окупација.
По окупацијата, КПЈ на чело
со Јосип Броз-Тито, ги повикала сите југословенски народи да
се кренат на вооружено востание
против окупаторите. Во Македонија, вооруженото востание започнала на 11 Октомври 1941 г. во
градот Прилеп, кое многу брзо
било задушено. Помасовните
борби започнуваат при крајот на
1942 и 1943 година, при што, ширум Македонија се формираат повеќе партизански одреди од кои
се формираат формациските борбени единици. Во источниот дел
на Македонија, поточно во Штип,
при крајот на 1942 година е формиран Првиот партизански одред.
По формирањето, за 5 дена, Одредот е предаден и ликвидиран од
страна на бугарската полиција.
Во мај 1943 г. во Штип е формиран Второт плачковички партизански одред, кој, исто така, завршува неславно. За раководство
на Одредот биле одредени 9 лица,
кои требало на 19 мај 1943 година, во ноќните часови да појдат

од Штип и во раните утрински часови да пристигнат пред Виница
каде што требало да ги дочекаат
кметот од с. Градец, Панче Симеонов и Славчо Стојменски од
Штип, за да ги одведат во базата.
Одредот го сочинувале 6
лица од Штип и тоа: Ванчо Прке,
Тошо Арсов, Димитар Ушински,
Димитар Цецов, Никола Нехтенин и Исак Сион, потоа, Гоше
Сламков од с. Чардаклија, Ванчо
Китанов од Пехчево и Александар Митрев од селото Горна Сушица од Пиринска Македонија.
(За командант на Одредот бил назначен Ванчо Прке).
На 19.мај, во вечерните часови, осуммина од Одредот во
Штип се оружале и во 22 часот го
започнале своето последно патување. Кај селото Караорман, им се
придружил деветиот член, Гоше
Сламков. Ноќта била многу темна, теренот непознат, и изгубиле
премногу време. Ноќта поминала,
а Одредот не изминал ни половина пат. Кога се разденило, одлучиле денот да го поминат во шумичката над селото Припечани. Втората ноќ го продолжиле патот, по
непознатиот терен за нив и повторно изгубиле многу време. На
сред ноќ, пристигнале во селото
Зрновци каде ги пречекал Славчо
Стојменски. Заедно со Славчо го
продолжиле патот, и пристигнале
до селео Лески во раните утрински часови. Го одминале селото
Лески и пристигнале до долчето
Вршидол, каде што одмориле и,
решиле да не патуват веќе бидејќи
се разденило и не било безбедно.
Одлучиле да скршнат од патот и
денот да го поминат во блиската
шумичка над Вршидол. Од патот скршнале 8 борци, а премногу изморениот Исак Сион останал
блиску до патот во една нива да
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се одмора. Осумте борци стигнале до една колиба, и одлучиле денот да го поминат во колибата. Во
попладневните часови, односно
во 15:00 часот до колибата пристигнале говеда, а со нив биле 12
годишното говедарче Сабри и 35
годишниот говедар Алит, двајцата од с. Градец. Постариот говедар му рекол на Сабри да отиде
во Виница и во бугарската полициска станица да информира дека
во колибата во Вршидол има партизани. Сабри заминал за Виница и во полициската станица ги
информирал бугарските полицајци за партизаните кои одморале во колибата. Од Виница тројца
бугарски полицајци
и тројца
нивни соработници, со говедарчето Сабри, брзо пристигнале во
Вршидол ја заобиколиле колибата и настанала вооружена борба
која траела од 18 до 19 часот. Во
вооружената престрелка, тројца
од Одредот се убиени, тројца заробени, а тројца се спасиле. Биле
убиени Ванчо Прке, Тошо Арсов
и Александар Митрев, кои преку
ноќта, под стража, останале потопени во сопствената крв, а утредента биле погребани на местата
каде што биле убиени.
Ванчо Китанов, Димитар Цецов и Никола Нехтенин биле заробени и се однесени во полициската станица во Виница. Поради
тешките повреди, утредента, Ван-

чо Китанов е пренесен во болницата во Штип, каде што починал,
а Димитар Цецов и Никола Нехтенин се пренесени во полициската станица во Кочани, каде што
биле испитувани и малтретирани,
и на крајот се изведени надвор од
градот и биле стрелани. Димитар Ушински, Исак Сион и Гоше
Сламков, успеале да се спасат од
обрачот и се спасиле од сигурна
смрт.
По еден месец, во селото Три
Чешми, Гоше Сламков западнал
во полициска заседа и бил убиен. По ликвидацијата на Одредот,
предавниците и ликвидаторите
се наградени со парична награда
од страна на бугарските власти,
но, по завршувањето на Втората светска војната, Воениот суд
во Штип ги осудил и им изрекол
смртна казна.
Иако и Вториот плачковички одред бил ликвидиран, тоа не
го поколебало македонскиот народ ширум Македонија да формира повеќе борбени единици кои
ја сочинувале 66 илјадната Македонска народноослободителна
војска, од кои, 24 илјади борци, го
вградија својот живот во темелите на државата, со што ја донесоа
слободата и ја остварија многувековната желба на македонскиот народ за создавање сопствена
независна македонска држава.
м-р Гоце Георгиев
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