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Од активностите на ОРОРМ

ДРЖАВЕН
НАТПРЕВАР ВО ГАЃАЊЕ СО ПИШТОЛ

Учесници на државниот натпревар во гаѓање со пиштол 7,52 мм на реден број 1
На 6.јуни, на стрелиштето
„Долно Оризари“ се оддржа државен натпревар во гаѓање со пиштол
7,52 мм на реден број 1.
На натпреварот, на кој учествуваа 100 млади резервни офицери и подофицери од 19 општински
организациони единици (ООЕ) на
ОРОРМ, рамноправно со колегите, се натпреваруваа и 3 женски
екипи – преставници на секциите
на резервните офицери-жени, од
Скопје, од Велес и од Свети Николе.
По предавањето на рапортот
од страна на претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Велес, резервниот поручник Борис Алчев, пригодно поздравно
обраќање до учесниците на натпреварот, имаше претседтелот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Државниот натпревар се реализира со логистичка поддршка

на Командата за обука и доктрини
(КОД), а заменикот на командантот, полковник Љубенчо Петровски го следеше текот на активностите.
Во реализацијата на оваа
практична обука, во која се мани-

фестираа вештините во ракување
со пиштол, непосредно беа вклучени: поручникот Драган Лабаковски (раководител на гаѓањето);
потпоручникот Милан Павлов;
постариот водник I класа Иле Ар(Продолжува на стр.2)

Инструкции за гаѓањето - логистичка поддршка на
Командата за обука и доктрини (КОД)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Солунчевски, м-р Г. Георгиев, Ж. Трајановски,
Т. Мицевски, З. Никодиноски, С. Тасевска, З. Кироски, С. Илиевска, проф. д-р М. Миноски,
С. Димов, В. Пличовски, С. Богдановски, В. Котески, В. Стојановски, З. Анчов,
М. Стевановски, О. Митевски, м-р Р. Панов.

2 - ОФИЦЕР
совски; и постарите водници Благој Гочев, Тодорче Петров и Дијаманта Ристова Јанушева.
За најдобри екипи беа прогласени: Кичево-Македонски Брод
(1.место); Скопје (2.место) и Радовиш (3.место). Поединечно, најдобри беа: Златко Илијевски од Скопје (1.место со 42 погодоци); Зоран Мирчески од Кичево (2.место
со 40 погодоци), а Јован Јовановски од Радовиш и Пеце Пешов од
Виница, со 39 погодоци, го освоија 3.место.

Меѓу учесниците од понежниот пол, високи резултати остварија: Елена Божиновска од Скопје
која првпат гаѓаше со пиштол (35
погодоци), а Олгица Мојсова Пепелашева од Велес и Валерија Ванева
од Свети Николе (30 погодоци).
На најдобрите екипи и поединци им беа врачени посебни
признанија, а еднодневното дружење заврши со заеднички ручек
во касарната „Алекса Демниевски
– Бауман“во Велес.
Живко Трајановски

Подготовка за гаѓањето

Читање на резултатите од
извршеното гаѓање- Олгица Мојсова
Пепелашева од Велес (30 погодоци)

Доделување признанија на победничките од понежниот пол

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
На 5.јуни, во Битола, се одбележа 14-годишнината од загинувањето на припадникот на АРМ,
Благојче Силјанов, во воениот конфликт во 2001 година, во с.Лавце
на Шар Планина.
На чинот на чествување, во
знак на почит и трајно сеќавање,
на Светинеделските гробишта во
Битола, крај неговото вечно почивалиште, беше поставено македонското знаме на 7-метарски јарбол.
Пред околу 150 граѓани на
Битола, преставници на локалната
самоуправа, на АРМ, на МВР, на
ООЕ на ОРОРМ од Демир Хисар,
од Кичево-Македонски Брод, од
Прилеп и од локалната самоуправа
на Новаци, пригодно обраќање за
животот на бранителот имаше Ми-

Државното знаме на 7. метарски јарбол го подигна претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски
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Доделување признанија на најдобрите творби во
чест на Благојче Силјанов
лисав Стевановски, претседател
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Битола, а државното знаме на јарбол го подигна претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски.
На чествувањето на 14-годишнината од загинувањето на
храбриот бранител на Татковината, учениците: Сања Стојановска, Бобан Таневски и Ана Марија
Домазетовска од ОУ „Тодор Анге-

Доделување признание на сопругата и синот на
Благојче Силјанов

левски“ од Битола, ги презентираа
наградените литературни творби
посветени на Благојче Силјанов.
Во оваа пригода, на мајката,
сопругата и синот на Благојче Силјанов, им беа врачени благодарници, а на неговото вечно почивалиште голем број делегации положија свежо цвеќе.
Да потсетиме дека во духот
на слободарските традиции што
ги негува ОРОРМ и определбата,

во колективната меморија да се сочуваат значајните историски настани, ова беше 10. по ред подигање на државно знаме на јарбол
на припадник на безбедносните
сили кој сопствениот млад живот
го положи пред олтарот на Татковината.
Милисав Стевановски
претседател на ИО на ООЕ
на ОРОРМ Битола

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЗНАМЕНИТОСТИТЕ ВО
ПРЕСПАНСКО-ОХРИДСКИОТ РЕГИОН
На 14.ноември, ООЕ на ОРОРМ
Битола, со која раководи резервниот
капетан Милосав Стевановски, организира еднодневна активност на
релацијата: Битола-Галичица-манастир „Св.Наум Охридски“- манастир
„Св.Јован Канео“- Плаошник.
Во рамките на програмата,
на највисоката точка на националниот парк Галичица, присутните 40-ина резервни офицери од
Битола и од Демир Хисар, ги обновија знаењата од географска и
топографска ориентација и реализираа марш во должина од 4 км.
Посебно беа воодушевени од запознавањето со споменатите манастири и нивниот придонес во
ширењето на словенската култура
и посменост.

Во идниот период се планира посета и запознавање на значајни историски места, културноисториски споменици и друи знаменитости во источниот дел на

Р.Македонија.
Оливер Митевски
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ПРОВЕРКА НА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ
СПОСОБНОСТИ
Организационата единица на
ОРОРМ од Тетово е една од најголемите во Р.Македонија, како од
аспект на вкупниот број на членови, така и во однос на географскиот простор на кој живеат во населените места на територијата на
Тетово и другите 6 рурални општини од овој регион.
Една од позначајните карактеристики на оваа општинска организација произлегува
од фактот што нејзината годишна програма за едукација и обука се реализира континуирано во
текот на календарската година и
во таа смисла претставува позитивен пример за другите ООЕ во
Р.Македонија.
Потврда на ваквата оценка
претставува и неодамна одржаниот кондиционен марш на релацијата: манастирски комплекс
с.Лешок-с.Варвара во должина од
6 км. На оваа еднондневна практична активност во функција на
проверка на психофизичките способности на младите резервни
офицери и подофицери, учествуваа 40 членови од Тетово, Желино,
Брвеница, Боговиње, Јегуновце и
Теарце.

Дел од учесниците на кондициониот марш на релација
с.Лешок-с.Варвара
Во завршниот дел на маршот
во с.Варвара, што се наоѓа на падините на Шар Планина на н.в.820
м, беше направена анализа, а
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски ги информираше за позначајните програмски
активности на Организацијата во
изминатиот период, како и за планираните содржини до крајот на
2015 година. Во оваа пригода, тој,
на резервните офицери-активисти
на ООЕ на ОРОРМ Тетово: Миле
Симуновкси, Цветан Блажевски,

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски ги информираше
учесниците на маршот за позначајните
програмски активности на Организацијата во
изминатиот период

Круме Кочовски и Здравко Здравковски, за нивниот посебен придонес во реализацијата на Програмата за едукација и обука, им врачи
благодарници. Еднодневното дружење на резервните офицери и подофицери и успешната реализација на кондициониот марш, заврши со заеднички ручек, традиционалното војничко гравче.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Од врачувањето признанија на истакнати
активисти на ООЕ на ОРОРМ Тетово
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

КОНДИЦИОНЕН МАРШ

Во рамките на континуираните активности на ООЕ на ОРОРМ
Тетово со која раководи резервниот капетан Зоран Кировски, на
23.октомври, 30-ина млади резервни офицери и подофицери реализираа кондиционен марш и посетија повеќе спомен – обележја во
западниот дел на Република Македонија, односно на релацијата Тетово-Дебар – Вевчани.
Пред спомен обележјата на
загинатите борци во НОАВМ, кај

Информација за учеството на борците во НОАВМ презентира
резервниот капетан Илија Милошевски

Учесниците на маршот во Вевчани
Ново Село и кај Трница, резервниот капетан Илија Милошевски,
презентира информација за учест-

вото во војната и дадените животи
на борците за слобода, со акцент
на западниот дел на Македонија.

На релацијата Маврово-Дебар ги
посетија манастирите „Св. Јован
Бигорски“ и Рајчица, а за географските карактеристики и за населените места во Горнореканскиот и
Долнореканскиот регион, информираше резервниот поручник Фатмир Али. Кондициониот марш го
реализираа на релацијата: Порта
Вевчани до изворите над Вевчани.
Во рамките на престојот и
воодушевувањето од убавините на
оваа урбана градска населба, тие
ја посетија спомен куќата на светски познатиот физичар Михајло
Пупин (неговите предци потекнуваат од Вевчани), пронаоѓачот на
телефонот како современо средство за комуникација.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ПЛАНИНАРСКИ ПОДВИГ
Програмските активности на
ОРОРМ не престануваат и во текот
на летниот период. Тоа посебно се
однесува на дел од содржините за
кои убавите летни денови и природните географски карактеристики,
претставуваат посебен предизвик
и задоволство, особено за младите
резервни офицери и подофицери.
Во овој контекст, позитивни искуства и значајни резултати

остварува ООЕ на ОРОРМ Тетово, со која раководи резервниот капетан Зоран Кировски. Најдобра
потврда на ова претставува и неодамнешното искачување на врвот
Љуботен на Шар Планина, кој се
наоѓа на 2.499 метри надморска
височина. Овој планинарски подвиг, во кој беа вклучени 20 млади
резервни офицери од Тетово и од
регионот на Вратница се органи-

зира по повод 70-годишнината од
победата над фашизмот и во чест
на починатите и загинатите резервни офицери во минатото.
Според планот на ООЕ на
ОРОРМ Тетово, искачувањето до
вториот највисок врв на Шар Планина, беше осмислено во два дела.
Во првиот дел, учесниците се искачија до планинарскиот дом на
1.640 метри надморска височи-
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Смотра на учесниците на маршот
на, каде што преноќија, а следниот ден, во 5 часот, шестчлена
екипа во состав: претседателот и
секретарот на Извршниот одбор
на ООЕ, резервните капетани Зоран Кировски и м-р Радислав Коруноски, резервните потпоручници Томе Гатовски и Слободан
Стерјовски, како и знаменосците
Марјан Јаковски и Илија Ристовски, во 8,30 часот се искачија на
врвот на Љуботен.
По поставувањето на државното знаме и знамето на ОРОРМ,

Поставување државно знаме на врвот Љуботен

упатија поздрав во еден заеднички
глас „Да живее Македонија“. Малку подоцна, во логистичката база
во планинарскиот дом, овој планинарски подвиг им го честитаа:
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски, проф.д-р Росе
Смилевски од Воената академија
„Генерал Михаило Апостолкси“ и
претседателот на ООЕ на ОРОРМ
Скопје, Никола Ѓуровски.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Искачување на учесниците на маршот
кон врвот Љуботен

Сто години од смртта на Јане Сандански

ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА СОЗДАВАЊЕТО
НЕЗАВИСНА ДРЖАВА
(Продолжува од претходниот број)

Пишува Проф.д-р Михајло
Миноски

Бугарското министерство за
надворешни работи жестоко го осудило дејствувањето на Јане Сандански за спречување на ширењето на бугарската пропаганда и развивањето на свест за народносната
посебност на Македонците. Во опширниот извештај од 25 март 1906
госина, Владата била известена
дека се работело за одрекување од
бугарската народност, дека тоа го
проповедале „дивите социјалисти
од типот на Јане Сандански“, дека
тој и неговите приврзаници сакале
од Македонија да формираат одделна политичка единица, дека тие
„живеат за Македонија и само за
Македонија“. Дека Сандански повикувал за ослободување на Маке-

донија со самостојна борба, со сопствените сили, а тие кои од надвор
пропагирале ослободување, ќе дојделе за да ја поробат.
Бугарија ги употреби сите
сили и средства за да го разбие
единството на Организацијата и да
го парализира македонското ослободително дело. Кога за тоа била
придобиена отцепничката група
Гарванов – Сарафов – Матов која
подготвувала и убиства, Јане Сандански и серчани се определиле за
примена на последното средство:
извршување на донесената смртна
пресуда за првите двајца за најтешкото дело, предавство. На 28 ноември 1907 година во Софија биле
убиени Борис Сарафов и Иван Гарванов. Бугарската влада отворено се
заканувала дека конечно ќе се спра-
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ви со Јане Сандански. Во Бугарија
бил осуден на смрт.
Тоа не повлијаело на Јане Сандански. Тој само предупредил дека
е погубно за Македонија, но и за самата Бугарија, нејзината политика
да го поставува македонското прашање како прашање за бугарско национално обединување. Ги повикал
здравите сили на Организацијата на
спротивставување на поддржувачи и пропагатори на таа политика.
Сите тие, при влегувањето во Македонија да бидат пречекувани како
непријатели и со нив да се справуваат како со српските и грчките
чети.
По победата на на Младотурското движење во јули 1908 и воведување на уставно парламентарно
уредување во Отоманската држава,
Сандански и санданистите се определија за поддршка на Младотурскиот комитет, поради постојаната
опасност од агресивните соседни
држави Бугарија, Грција и Србија
за завладување и поделба на Македонија. Прифатиле да соработуваат
за натамошно демократизирање на
државата, за решавање на македонското прашање во рамките на децентрализирана Отоманска држава.
Тоа, тој го соопштил во неговиот
познат Манифест кон народностите
во Империјата. Тоа истото го потврдил, како порака за владите на Србија и Бугарија, и во интервјуто што
го дал на Бранислав Нушиќ, тогаш
дописник на српскиот весник „Политика“. За Бугарија и за Србија
кажал дека воделе политика на проширување на нивните држави. Нивната пропагандна девиза: „ослободување на своите собраќа“, станала
безпредметна. По настанатите промени во Отоманската држава, двете
државички си останувале таму каде
што биле, во своите граници, а тие,
македонските револуционери, останувале тука во Македонија „да ја
градат татковината“. Дури и грчкиот весник „Кери“, во бројот од 1 август 1908 година, објавил дека Сандански „секогаш се борел за слободата на Македонија.., за македонска
татковина, никогаш за присоединување на Македонија на Бугарија“.

Јане Сандански бил многу почитуван од христијаните, Евреите,
дури и од Турците. Кога влегол во
Солун на 28 јули 1908 година, придружуван од своите четници, бил
свечено пречекан од населението од
сите народности, како и од претставниците на отоманските власти.
Пред елитниот хотел „Англетер“
каде што престојувал, во ред трпеливо чекале: офицери, високи чиновници и бегови за да ги прими да
го поздрават.
Како револуционер, реалист,
имајќи ја пред вид внатрешната состојба и меѓународната констелација, Јане Сандански не очекувал
брзо ослободување и создавање

Сандански и санданистите
биле за политичко институционално решавање на македонското прашање во рамките на Отоманската
држава, со автономија на Македонија. Така се обезбедувала целоста
на Македонија и се отворал процес
на организирање и подготвување на
македонскиот народ за самоуправување, како етапа кон државно осамостојување. За тој идеал Јане Сандански се борел во Цариград, во април 1909 година за задушување на

Споменик на Јане Сандански
на самостоја држава Македонија.
Затоа, постојано повикувал сите
сили да се насочат кон одржување
на единство на народот, развивање
на неговата национална свест,
свест за неговата посебност како
народ со свои интереси и потреба
да биде слободен, во своја сопствена држава, Македонија. Народот да
се подготви, за тоа да се бори и да
се избори самостојно со сопствени
сили. На народот да му се кажува дека „тие кои ќе дојдат да го ослободат, доаѓале „да го поробат“.
Да знае дека претстои долготрајна
борба.
Самиот тој изјавил: „Јас не
го очекувам брзото ослободување
на Македонија. До тоа може да не
дојде додека сум жив, но сакам да
го зачувам народот и да го организирам, па ако дојде до тоа, тој ќе ја
добие својата слобода“.

побуната, за одбрана на воспоставеното парламентарно уредување. Се
борел како самостоен командант на
македонски доброволечки одред, со
развеано македонско знаме со натпис: „Да живее слободата, да живее народот!“, под тоа: „Да живее
татковината!“.
Јане Сандански беше и остана до крај неотстапно на позицијата на бескомпромисна борба за одбрана на Македонија од посегањата
на Бугарија, и тогаш кога беше под
постојани закани, кога над него беа
вршени атентати, и кога во Бугарија
беше осуден на смрт. Знаеше дека
официјална Бугарија и кнезот Фердинанд ќе ги употребат сите сретства за негово елиминирање. На 24
септември 1908 година во Солун,
терористи на отцепничката организација, трансформирана во Сојуз
на бугарски конституциони клубо-
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ви, стрелале да го убијат. Извршителите на атентатот исправени пред
корпулентната фигура на војводата, преплашени, само го раниле, а
убиле двајца четниците од неговата
придружба. На 14 август 1909 година на улиците во Солун врз него
одново бил извршен атентат. Ранетиот Сандански изјавил за печатот
дека неговото убиство и убивањето
на санданистите се вршело по наредба од бугарската влада и кнезот
Фердинанд.
Софискиот весник „Дневник“ дури објавил повик, насловен
„Доста крв“, да запрат атентатите
на Јане Сандански, „најпопуларниот револуционер во Македонија“.
И по сето тоа, Сандански јавно декларирал дека ниту тој, ниту другите вистински македонски револуционери не ја мразеле Бугарија,
туку само биле против нејзината
политика во Македонија, спротивна на македонските интереси.
Младотурската власт под притисок одвнатре, од конзервативните
сили, и однадвор, од соседните балкански држави за нејзино внатрешно дестабилизирање, место очекуваното трансформирање на Отоманската држава во демократска
децентрализирана држава со самоуправни провинции, го применила
стариот систем на репресии, со што
ја продлабочила внатрешната криза. Со тоа силно ги мотивирала Бугарија, Србија и Грција да го забрзаат сојузувањето и да ги интензивираат подготовките за војна за освојување и поделба на Македонија
и другите владенија на Отоманската држава на Балканот.
По објавувањето дека Бугарија и Србија потпишале договор
за воен сојуз, Јане Сандански предупредил дека сојузот се создавал
не за ослободување, туку за поделба на Македонија. „Тие што ќе дојдат да не ослободат, ќе дојдат да не
поробат“, што набргу и се случило.
Пред извесноста на војната и
можните последици, Сандански, се
нашол во крајно деликатна положба. Радикален пресврт во Отоманската држава не можело да се очекува. Подготовките на сојузените

балкански држави за војна биле завршени. Пред почетокот на војната,
покренале силна пропаганда за ослободителна војна, војна за ослободување на своите словенски и православни собраќа.
Јане Сандански, со своите мобилни чети од Округот, се наоѓал
на делот од Македонија на правецот на настапувањето на бугарските армиски сили. Затоа го прифатил
предлогот на Бугарија за содејство,
со очекување дека сепак ќе следувало ослободување на Македонија.
Бугарската влада уште ветила
да издејствува Народното собрание
да изгласа амнестија за смртната
пресуда на Јане Сандански и санданистите во врска со убиствата на
Сарафов и Гарванов. Но, пресудата
и натаму ја држела во сила (до непосредно пред почетокот на Првата светска војна на Балканот, до 26
јуни 1914 година, кога Сандански
одново бил потребен).
Пред почетокот на војната
против Отоманската држава, Јане
Сандански спровел општа мобилизација во Округот. Формирал
Оперативен штаб на силите и, во
својство на командат на Штабот,
подготвил план за изведување на
борнените дејства. На 5 октомври
1912 година, две седмици пред почетокот на војната на сојузените држави (18 октомври 1912 година) ги
започнал борбените дејства. Него-

Сандански и Тодор Паница,
поштенска картичка од Солун,
1909 год.

вите сили изведувале диверзантски
акции на комуникациите и во голема мерка го отежнале движењето на
отоманската војска. Во планинските делови на Округот било кренато
и востание. Пред крајот на октомври, Сандаски со своите единици
превзел дејства за целосно ослободување на Округот. Дел од силите
настапувале кон Неврокоп, а други кон Драма. Главнината на силите (мобилниот одред од 2000 борци, новоформирани месни чети од
градовите и селската милиција) со
Оперативниот штаб под команда
на Сандански, десјтвувале во Мелничко и Светиврачко. На 14 октомври бил ослободен градот Мелник
со целата Мелничка околија, како
и безмалку сите населени места во
Светиврачко и во Неврокопско. По
големата победа на излезот од Рупелската клисура, била создадена
слободна територија до Мелник со
македонска востаничка власт.
Со разбивањето на непријателските сили во реонот, Сандански
ѝ обезбедил на бугарската војска
отворен пат за настапување и брз
продор во внатрешноста на Македонија.
И Јане Сандански, со одред од
300 борци, со засилено движење,
брзал да влезе во Солун со првите
единици на сојузничките војски и
со тоа да се претстави како самостоен македонски фактор во војната, неформален член на балканскиот сојуз, се разбира непризнат.
Јане Сандански влегол во Солун со
својот одред, на 28 октомври 1912
година, во исто време со коњичка
единица на бугарската војска и со
грчкта војска под команда на престолонаследникот Константин. Во
Солун бил свечено пречекан од населението од сите народности, со
општи повици: „Да живее Сандански!“ Признание за неговите заложби за слобода и еднаквост на сите
народности, претставени во Манифест во времето на Младотурската
револуција.
Во Солун Јане Сандански искажал неизмерна радост што Македонија е слободна и им се заблагодарил на „обединетите балкански
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народи“ за жтрвите дадени за нејзиното ослободување.
На прослава организирана од
бугарскиот генерал Георги Тодоров,
началник на Штабот на VII рилска
дивизија, по повод ослободувањето
на Македонија од отоманската власт,
кога бугарските генерали наздравувале за нејзино присоединување кон
„татковината Бугарија“, Сандански
наздравил за слободна Македонија.
Рекол: „Пијам за слободна автономна Македонија“. Следувал жесток одговор со закани од бугарските офицери дека за такви зборови ќе
се сечат глави. Заминал со болното
сознание дека тој со целиот македонски народ биле измамени, дека
балканските сојузници војувале за
освојување, окупација и распарчување на Македонија.
По сѐ што се случило за време на Балканските војни и на Букурешката мировна конференција,
кога Македонија беше окупирана и
распарчена, Јане Сандански, по почетокот на Првата светска војна на
Балканот, активно работел со своите следбеници да се влијае Бугарија
да не влезе во војната, за да се спречи нова, уште поголема трагедија
на Македонија и македонскиот народ. Тој содејствувал со антивоено
определените политички партии и
демократските сили во Бугарија за
спречување влегувањето на Бугарија во војната. Затоа често патувал
од Мелник, каде што живеел, во Софија и обратно. И по распарчувањето на Македонија со Букурешкиот
договор очекувал да продолжи борбата за ослободување и самостојна
држава Македонија.
Во април 1915 година при
престојот во с. Пирин, претчувствувајќи дека ќе биде убиен, ја искажал
својата животна желба: „Сакам да
останам жив уште неколку години
за да ги дадам сите мои умствени и
физички сили за да можам да ја извојувам слободата на Македонија“.
По толку атентати над него Јане не
стравувал за својот живот, затоа тргнал сам, без придружба.
На 22 април 1915 година, по
безмалку една година од неговото
амнестирање, бил извршен добро

Санданисти и младотурски офицери. Стојат: Мицо Врански,
непознат турски чиновник, Таската Серски, д-р Авди бег и Димо
Хаџи Димов, седат: Л. Козарев, Ахмед Нијази-бег, Сандански, Тодор
Паница и Георги Казепов
организиран атентат на Сандански.
На пат за Мелник во Планината Пирин, кај Рожен, на него стрелала од
заседа добро воружена голема група македонски предавници. На нападот возвратил, се борел сам, сѐ
додека не бил смртно погоден со
истрели од зад грб. Така загинал
„Пиринскиот цар“ Јане Сандански.
Загина револуционер кој својот живот го посвети на делото за ослободувањето на својот народ, на својата татковина Македонија.
Јане загина, но останаа неговиот лик и револуционерно дело трајно вградени во паметењето на македонскиот народ. Нашиот благодарен народ го воспеа и го издигна до
култ. Тое е посведочено во многуте
народни револуционерни песни.
Легендарниот војвода за време
на животот, 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.
Неговата национална идеологија– санданизмот, и државотворна
програма се остварија со победоносното завршување на оружената ослободителна борба во време
на Втората светска војна, со создавањето на македонската национална држава, Демократска Македонија, во 1944 година.

Јаневата национална идеологија исто толку мотивира и мобилизира денес во пиринскиот дел на
Македонија, во Република Бугарија,
како и при нејзиното настанување.
Новите македонски санданисти, со
знамето на Јане, ја продолжуваат
политичката борба за остварување
на културно-националните права на
тој дел од македонскиот народ (национално образование, културни
институции, печат, како и право на
ционално политичко организрање,
односно на свои политички партии
и организации). Претстои тоа да се
сфати и прифати во Република Бугарија. Само така, и само тогаш, ќе
може да се остваруваат толку посакуваните, од наша страна, добрососедски односи меѓу македонскиот и
бугарскиот народ, како и сестраната
соработка меѓу двете држави, Република Македонија и Република Бугарија.
За карај, секако и не помалку
значајно, е да се знае дека Сандански, во својот Серски револуционерен округ, во 1904 година свикал свечено Собрание за годишнината од
загинување на Гоце Делчев. На Собранието, одржано во селото Кашина, му била оддадена должна почит
на големиот револуционер, идеолог
и водач на Внатрешната македонска
револуционерна организација.
проф.д-р Михајло Миноски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод

ОДБЕЛЕЖАН 18.АВГУСТ – ДЕНОТ НА АРМ

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Кичево-М.Брод полага цвеќе пред споменикот на Чеде Филиповски Даме
По повод 18-ти август, Денот на Армијата на Република Македонија, делегација на ООЕ на
ОРОРМ Кичево-Македонски Брод
положи свежо цвеќе пред споменикот на народниот херој „Чеде

Филиповски – Даме“, во кругот на
касарната во Кичево, која воедно
го носи и неговото име.
Делегацијата на ООЕ на
ОРОРМ ја сочинуваа: Зоран Никодиноски – претседател, Сузана Та-

севска – секретар и Лазе Грујоски
член на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Кичево-Македонски Брод.
Сузана Тасевска
секретар на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Кичево-М.Брод

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод

РЕГИОНАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ
На 12. септември, на спортскиот полигон во касарната „Чеде
Филиповски – Даме“ во Кичево, се
одржа Првиот регионален турнир
во мал фудбал за ООЕ на ОРОРМ
од западниот дел на Македонија.
Оваа спортско-рекреативна
активност беше во функција на
дружење, меѓусебно запознавање
на младите резервни офицери
и подофицери, као и јакнење на

нивните психофизички способности.
На турнирот, чиј домаќин и
организатор беше Извршниот одбор на ООЕ од Кичево со кој раководи резервниот капетан Зоран
Никодиноски, учествуваа екипи
од: Прилеп, Битола, Демир Хисар, Охрид, Тетово и Кичево-Македонски Брод. Пред почетокот на
спортскиот натпревар, делегација

Екипата на ООЕ на ОРОРМ Прилеп побеничка
на турнирот

на ОРОРМ предводена од претседателот проф.д-р Ѓорѓи Маковски,
,положи свежо цвеќе пред спомен
бистата на Чеде Филиповски Даме.
Турнирот се одржа во фер и
коректна атмосвера исполнета со
спортски и натпреварувачки дух.
Во финалето се пласираа екипите
на Прилеп и Охрид, а првото место го освоија претставниците на
Прилеп. Значаен придонес за ус-

Атмосфера исполнета со спортски и
натпреварувачки дух
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Учесниците на турнирот

Проф.д-р Ѓорѓи Маковски,
полога цвеќе пред спомен
бистата на
Чеде Филиповски Даме

пешно завршениот турнир, на кој
учествуваа 60-ина млади резервни офицери и подофицери, има
Четвртиот логистички баталјон
со кој командува потполковникот
Ванчо Тасев кој обезбеди целосна
логистичка поддршка.
Договорено е, овој прв турнир во мал фудбал да прерасне во

традиционален за ООЕ од западниот дел на Македонија, а еднодневното дружење заврши со заеднички ручек – традиционалното
војничко гравче.
Зоран Никодиноски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ
Кичево-Македонски Брод

Научен собир

МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА
И ПОТОА – 70 ГОДИНИ ОД ПОБЕДАТА НАД
ФАШИЗМОТ
По повод 70-годишнината од
Со одлука на македонското

завршувањето на Втората светска
војна и победата над фашизмот –
најголемото зло на човештвото во
20.век, во Домот на АРМ во Скопје се одржа научен собир што го
организираа Институтот за национална историја и Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија.
На собирот беа презентирани
12 научни трудови од компетентни автори, во кои беа прикажани
историските случувања во Македонија во Втората светска војна и
нивната рефлексија врз состојбите
во изминатите 70 години.
НОВ ИМА НЕРАСКИНЛИВ
КОНТИНУИТЕТ СО БОРБАТА
ЗА СОЗДАВАЊЕ СОПСТВЕНА
МАКЕДОНСКА ДРЖАВА
Во поздравното обраќање до
учесниците на научниот собир,
проф.д.р Драги Георгиев, директор на Институтот за национална
историја (ИНИ), даде краток хронолошки приказ на организираните активности на македонските
граѓани за борба протиф фашистите, без оглед на верската и на-

ционална припадност. Тој, притоа,
потсети дека Месниот комитет на
Прилеп, уште на 7 и 8 април одржал состанок на кој е заклучено
дека отпорот треба да почне веднаш, односно да се спроведат повеќе мерки, меѓу кои: собирање
оружје, муниција, експлозив, организирање акции за ослободување
на политичките затвореници од
Прилепскиот затвор, прифаќање
на македонските војници и офицери од кралската јуигословенска
војска како и формирање Воена
команда што ќе раководи со натамошните подготовки.

политичко и воено раководство,
на 11. Октомври 1941 година, започнала организираната оружена
борба во Македонија, која во исто
време била и националноослободителна и антифашистичка (За
почеток на востанитео против
фашизмот во Македонија се сметаат нападите на Прилепскиот
партизански одред „Гоце Делчев“, на бугарскиот полициски
участок и на затворот како и прекинувањето на телефонските врски. Потоа, следат активности во
Кумановско, кога на 12. октомври
во областа Студена Вода бил фор-

Презентација на проф.д-р Виолета Ачкоска
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Поздравно обраќање на проф.д-р Ѓорѓи Малковски
миран Кумановскиот-Козјачкиот
партизански одред, а во областа
Менкова Колиба – Карадачкиот
одред). По почетниот подем на
таа оружена борба, изразен преку неколку диверзантски и оружени акции, кон крајот на 1941
година отпорот стивнал, а партизанскитге одреди биле распуштени „Имало повеќе причини кои
влијаеле за распуштањето на партизанскитге одреди во Македонија. Во тоа време, военото и политичкото раководство се наоѓало
во градовите, наместо да замине со одредите во востаничките
реони. Покрај ова, тоа било под
влијание на претставниците на југословенската и на бугарската комунистичка партија, кои, освен за
ангифашистичка и класна борба,
не дале согласнос за националноослободителна борба“, нагласи
професорот Георгиев. Говорејќи
за македонската антифашистичка војна, тој истакна дека таа има
длабок и нераскинлив континуитет со борбата за создавање на
сопствена Македонска држава.
Антифашистичката војна во Македонија, всушност, го претсавува
решавачкиот период од поновата
македонска историја кога се создаде современата Македонска држава и сите најзначајни државни,
научни и културни институции на
НРМ во рамките на југословенската федерација, без чие постоење, осамостојувањето и независноста на Р. Македонија ќе беше
многу потешко.

СЕГАШНИТЕ И ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ТРЕБА ДА ЈА ЦЕНАТ И ДА ЈА БРАНАТ СКАПО
ПЛАТЕНАТА СЛОБОДА
Во воведниот реферат „ Македонија во Втората светска војна – признат сојузник на државите
од антихитлеровската коалиција и
нејзиниот придонес во конечната
победа над фашизмот“, на проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, претседател на Организациониот одбор за
организирање на научниот собир
и претседател на Организацијата на резервните офицери на Македонија, беше презентирана поцелосна анализа на причините за
настанувањето на Втората светска војна како најголем оружен судир во досегашната историја на
човештвото. Таа е последица на
многубројните противречности и
противставености меѓу победничките и поразените страни 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.
Вооруженото востание од
11.Октомври 1941 година имало
константен пораст, се до конечното ослободување на Макеонија.
Ако во 1941 година имало само
три партизански одреди, тој број
во 1942 година се зголемил на девет. Во 1943 година биле формирани првите покрупни воени едини-

ци (девет баталјони), Првата македонско-косовска ударна бригада
како и Втората македонска бригада. Во наредната 1944 година, во
завршните операции за ослободување на Македонија и на тогашна
Југославија, македонската војска
била формациски организирана
во три корпузи (15., 16. и Брегалничко-струмичкиот), во чиј состав
влегувале: седум дивизии со дваесет две ударни бригади, четири артилериски бригади, три пионерски
и една коњичка бригада.
Во борбите за победата над
фашизмот, кои траеле се до 15. мај
1945 година, само од територијата
на Вардарска Македонија загинале
33.000 лица, вклучувајќи ги тука и
повеќе од 7.000 Евреи, кои бугарскиот окупатор, во 1943 година, ги
депортирал во концентрациониот
логор во Треблинка.
Материјалните штети што ги
претрпе Македонија во текот на
Втората светска војна, биле огромни (Разурнати или опожарени
биле повеќе од 10.000 домови и
над 4.000 јавни објекти, евидентирани биле 83.000 случаи на ограбубање, над 300.000 грла на крупен и
ситен добиток, насила се одземени
или заклани. Целосно биле урнати
170 мостови, уништени 500 км железничка пруга, како и сите локомотиви и 97% од вагоните).
„Со доаѓањето на првите воени мисии при ГШ на НОВ и ПОМ
во Македонија, најпрво на Британската на слободната територија во
западна Македонија (Црвена Вода
– Охридско), во 1943 година, а потоа и на американската и советската во 1944 година, всушност, било
означено и првото меѓународно
признавање на НОВ во Македонија уште за време Втората светска војна. Претставниците на овие
мисии, преку своите извештаи,
целосно и објективно ги информирале претпоставените во своите
земји за состојбите во Македонија,
меѓу другото, и за тоа дека единствено македонските партизани се
бореле против повеќекратните фашистички окупатори. Шефовите
на воените мисии на Велика Бри-
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танија и САД, Сричка и Дикенсон,
присуствувале и ја следеле работата на Првото заседание на АСНОМ, на 2. Август 1944 година.
Тие биле сведоци на раѓањето на
новата држава – Федерална Македонија. Резултатите од антифашистичката војна ги обврзуваат оваа
и идните генерации да знаат да ја
ценат и да ја бранат скапо платената слобода и создавањето сопствена македонска држава“, нагласи во
завршните зборов проф.д-р Ѓорѓи
Малковски.
Во научниот труд „Македонија во интересите на Големите
сили за време и по Првата и Вто-

Македонија.
Доцентот д-р. Александар
Симоновски (ИНИ), во својот труд
„Спасувањето на сојузничките
авијатичари во Порече во 1944 година“, се осврна врз некои сегменти од дејствувањето на таканареченото Равногорско движење во некои подрачја во Македонија, меѓу
кои било и Порече. Во контекст на
ова, тој се фокусира на акцијата за
спасување на седумте авијатичари
од САД во месец јули 1944 година, во близина на с.Рамне во Порече. Според авторот, рефератот
претставува придонес за натамошни истражувања за ова прашање за

личност, одиграл огромна улога
во успешниот исход на македонската сенародна борба за слобода, потенцирајќи дека историјата
на таа борба ќе беше посиромашна од военогеографски и историографски аспект, доколку овој командант и воен стратег не ги напишеше своите дела како хроничар
на времето, воен експерт и истраен истражувач. Професорката Ачкоска нагласи дека постојат одредени контроверзи во врска со толкувањето и улогата на Апостолски
и притоа го сподели сопствениот
впечаток дека тој во одредени моменти се наоѓал притеснет помеѓу

Дел од учесниците на Научниот собир
рата светска војна“ на професорот
д-р Андреј Илиев од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, е презентиран целосен
историски приказ на најзначајните
општествени процеси од крајот на
19. и првата половина на 20. век.
Во завршниот дел од трудот,
професорот Илиев го постави и
најзначајното и сензитивно прашање. Како Македонија понатаму
сеопфатно да се развива доколку
не го реши билатералниот спор
околу името со Грција, односно,
дали и по цена на националниот
идентитет, треба да стане членка на ЕУ и НАТО? Давајќи одговор на сопственото прашање, тој
целосно го поддржува ставот на
голем број интелектуралци и други политички субјекти, дека менувањето на името треба да биде без
додавка на географска одредница,
како на пример: Независна, Самостојна или Суверена Република

кое во македонската историографија, досега не е пишувано.
Во научниот труд „Михајло
Апостолски – воен стратег и историчар“, проф.д-р Виолета Ачкоска од Филозовскиот факултет
– Скопје, се наврати на ликот и делото на генерал полковникот, командант на ГШ на НОВ и ПОМ,
академикот Михаило Апостолски, кој, како значајна историска

сопствените убедувања и наредбите од повисоките инстанци кои
барале партиска и војничка дисциплина помеѓу военото време на народната борба и поствоеното време на востановени матрици за толкување на истата.
Проф.д-р Љубица Јанчева
и проф.д-р Катерина Мирчевска
(ИНИ) , презентираа научен труд
на тема „Република Македонија

Презентација на доцент д-р Александар Симоновски
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Република Македонија по 1991
година“, беше во фокусот на вниПрезентација на м-р Дејан
Антиќ
манието
научесник
доцентна
д-р Невен РаНаучниот собирдически
од Р.Србија
од ИНИ. Во својот труд
тој
оцени
дека превреднувањето
– субјект на меѓународната плина
фашистичката
идеологија во
тичка сцена“. Во овој труд, тие,
Р.
Македонија,
нема
заканувачвсушност, ја презентираа хронологијата на конкретни факти, до- ки, алармантни димензи бидејќи
кументи и активности во врска со се уште не постои сериозно полимеѓународниот субјективитет на тичко движење кое отворено би
Р. Македонија во периодот 1944- истапувало од позиции кои би мо1992, односно, тогашните ДФМ, желе да ги окарактеризираме како
НРМ, СРМ и РМ. Меѓу другото, фашистички. Најчесто станува
тие укажа на фактот дека во пе- збор за неонацистички испади на
риодот 1944-1991 година, нејзи- спортски навивачи, на поединци
ната позиција на меѓународната или групи со маргинално влијание
политичка сцена беше лимитира- кои немаат сериозна, постојана и
на заради фактот што таа тогаш масовна поддршка, но кои, сепак,
има статус на федерална единица не поминуваат не забележано.
Проф.д-р. Борче Илиевски од
во Југословенската Федерација.
Филозовскиот
Факултет во СкоПретседателот на Р. Македонија,
пје,
презентира
научен труд на
Киро Глигоров, почитувајќи ја вотема
„Македонското
национално
лјата на граѓаните, јасно искажана
на референдумот и претходно ус- и црковно прашање на крајот на
воената Декларација за самостој- Втората светска војна“. Во оваа
ност и независност, ја промови- пригода, тој потсети на хронолораше желбата на Р. Македонија да гијата на активностите за решабиде призната како независна др- вање на македонското црковно
жава, но како што потсетија авто- прашање. Најзначајниот чекор во
рите на овој труд, на состанокот во оваа смисла, било формирањето
Гимараеш (1-2 мај 1992 година),
беше усвоена Декларација за поранешната југословенска република (ПЈРМ), а тоа подоцна беше потврдено и со Лисабонската Декларација. „Но, и покрај ова лицемерно однесување од страна на ЕЗ,
односно, ЕУ, Р. Македонија стана
меѓународен субјект бидејќи ја
признаа под уставното име повеќе
од 130 држави во светот, потсетија
во завршниот дел на трудот спомнатите автори.
Темата „Реинтерпретирање
на идеологијата на фашизмот во

на Иницијативен одбор за организирање Православна црква во
Македонија во октомври 1944 година на слободната територија во
с. Горно Врановци, Велешко. Иницијативниот одбор, веќе во наредната 1945 година го организирал
Првиот црковно-народен собир
во Скопје на кој присуствувал и
претседателот на Президиумот на
АСНОМ, Методија Андонов Ченто. Во резулуцијата на црковнонародниот собир било нагласено
барањето за обновување на Охридската архиепископија како Македонска самостојна црква која
нема да биде потчинета на ниедна
друга помесна национална православна црква.
Во научниот труд „Историските традиции на древната Охридска архиепископија, во лицето
на нејзината наследничка МПЦ –
ОА“, на проф.д-р Драган Зајковски (ИНИ), е прикажана хронологијата на ширењето на христјанството на територијата на Македонија уште од средината на 1. век,
па се до 1767 година кога султанот
Мустафа Трети ја укинува Охридската архиепископија, а македонските епархии биле ставени под
јурисдикција на Цариградската
патријаршија. Во вториот дел од
научниот труд, професорот Зајковски ги презентира историските
околности поврзани со возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на МПЦ и
прогласувањето на нејзиниот автокефален статус на Третиот црков-

Поздравно обраќање на проф.д-р Драги Георгиев

ОФИЦЕР - 15
но-народен собир, на 17. јули 1967
година.
„Активноста на Министерството за народно здравје и развојот на епидемиолошката служба
во Македонија (1945-1947)“ е насловот на научниот труд на доцент
др Габриела Топузовска (ИНИ), во
кој, таа ги презентира подготовките и почетоците на организирањето на здравството кои започнале
уште во 1944 година на третата седница на Президиумот на АСНОМ
кога се донесени првите решенија
за организацијата на здравството и
здравствената служба во слободна
Македонија.
Проф д-р Стефан Влахоив
Мицов (ИНИ), во својот научен

труд „Македонија пред и по 1991
година – политички позитиви и
негативи“, ги анализираше состојбите во Р Македонија, непосредно
пред осамостојувањето, со осврт
на состојбите поврзани со процесот на признавање на државата во
контекст на распадот на поранешната СФРЈ и проблемите со кои
се соочуваше Македонија по осамостојувањето – грчкото ембарго,
промената на Знамето, војната на
Косово и друго.
Учесниците на научниот собир од Филозофскиот факултет и
Народниот музеј од Ниш, Р. Србија (М-р Дејан Антиќ и Александар Динчиќ), во презентираниот
научен труд насловен „Југосло-

венска војска у отаџбини на територији Македоније 1941 -1944“, го
пренагласија степенот на четничкото организирање, формациските состави и борбените судири на
просторот на Македонија во периодот 1941-1944 година. Во делот
на слободните дискусии, поголем
број од учесниците на научниот
собир, реагираа на ваквиот приказ на состојбите кои произлегуваат од фактот што авторите како
извор на информирање го користеле единствено Воениот архив на Р.
Србија, а тоа не соодветствува на
реалноста на теренот на Македонија во споманиот период.
Живко Трајановски

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот
број)
9. Групата на Чкатров - Ѓузелов
Новонастанатата политичка
ситуација во Македонија по окупацијата од бугарско - италијанскаата власт се карактеризирала
со многубројни активности и од
окупаторската власт и од нивните соработници, групи и организации. Во тој контекст изненадувачка била активноста на групи и
поединци кои, отворено ставајќи
се во служба на власта, мошне
ревносно и ангажирано ги извршувале целите и задачите на окупаторот, особено кога се работело
за непризнавање на македонскиот
народ, а со тоа и непризнавање на
неговата историја, јазик и култура.
Димитар Чкатров и Димитар
Ѓузелов во Македонија дошле од
Бугарија во мај 1941 година, односно по воспоставувањето на
бугарската власт. Пред официјалната бугарска власт се претставувале како „борци за бугарските”
интереси во Македонија. Со тоа
сакале да создадат авторитет кај

оваа власт и, користејќи ја новосоздадената политичка констелација, да извлечат што повеќе лична корист и привелегија за своите болни амбиции за добивање
на политички функции. Нивниот
престој во Софија од бугарската
власт бил искористен за конституирање по ред прашања за Македонија, а најмногу за прашања од
политички карактер. Особено за
тоа бил консултиран Д. Чкатров,
кој важел како добар познавач на
политичките прилики во Македонија. Затоа не случајно Петар Габровски, министер за внатрешни
работи на Бугарија, на состанокот
со новоименуваниот директор за
Скопската област, Димитар Раев,
пред неговото заминување за Скопје му го посочил Д. Чкатров за
консултации, но, се разбира, само
за добивање информации кои претходно требало да се споредуваат
со други.
Тие пред бугарската власт
настојувале да се прикажат „како
група која е претставник на народот”. Раководните луѓе на оваа
група преку повеќето организирани собири низ Македонија јав-

но ја поддржувале фашистичката
идеологија и се стремеле во своите редови особено да ја привлечат
македонската младина во многубројните фашистички и профашистички организации што се обидувале да ги формираат на целата
територија на Македонија. Целта
им била, како што истакнувале,
„преку овој величествен план да
ја обединат целата младина во Македонија во едно национално движење за да ја спаселе од натамошно комунизирање“. Тие биле едни
од најангажираните спроводници
на бугарската денационализаторска и антикомунистичка дејност
во Македонија.
Соработката на групата
Чкатров и Ѓузелов со бугарската
власт се интензивирала особено
во наредните години. Интересно
е дека Чкатров и Ѓузелов постојано биле во контакт со бугарската
власт, и тоа со највисоки воени
и политички кругови во Софија.
Тие сé до 1944 година многупати биле повикувани на консултации кај претседателот на бугарската влада Богдан Филов, кај министерот за внатрешни работи П.
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Габровски и кај другите претседатели и министри на Бугарија.
Бугарската влада добивала податоци за дејствувањето на сите политички организации и групи во
Македонија, за нивните цели и задачи итн. Владата тоа го ползувала за изградување на политичка
стратегија кон сите организации
и групи, градејќи, при тоа, и соодветна политичка тактика. Особено се ползувани размислите и
идеите на Чкатров - Ѓузелов за
градење стратегија против народноослободителната војна. Така
на пример, колаборационистите Чкатров - Ѓузелов во септември 1941 година, кога почувствувале дека македонскиот народ
под водството на Комунистичката партија на Македонија се подготвува за кревање на вооружено
востание, тргнале во обиколка на
Македонија и преку бројни јавни
настапи и други видови собири
настојувале да го убедат македонскиот народ „да биде мирен“, бидејќи немало зошто и против кого
да се бори, со оглед на тоа „дека
неговите идеали биле постигнати
и решени со доаѓањето на Бугарите во Македонија“. Особено биле
заинтересирани да го поттикнат
ривалитетот и спротивставувањето на „домашните“ луѓе и нивното „бугарофилство“ кон сите оние
кои имале јасно декларирани македонски национални чувства“.
Нетрпеливоста на Чкатров Ѓузелов кон другите политички
групи и организации особено била
изразувана спрема т.н. „национални групи и организации”. Сметајќи се како единствени борци
за бугарштината во Македонија,
тие го негирале и не го признавале постоењето на секој друг поединец или група што претендирале да бидат поблиску до врвот
на власта. Така, Чкатров за С. Китинчев, претседател на Општината во Скопје, имал лошо мислење
бидејќи, како што вели обласниот
директор Д. Раев, тој С.Китинчев
го сметал за нестабилна личност.
Имено, во времето на кралството
Југославија српската власт имала

направено два списока. Во првиот список, каде што на прво место
бил Д. Чкатров, пишувало”...Бугари опасни за државното уредување...”, а на вториот, на кој меѓу
другите бил и С. Китинчев, пишувало”... Бугари помалку опасни за
државното уредување...”. Тогаш
С. Китинчев учествувал во парламентарните избори на страната на
српската власт.

Димитар Чкатров
Ништо подобро мислење
Чкатров немал ни спрема претставниците на БЦАК (С.Стефанов,
В.Х.Кимов, и др.) кои ги сметал за
кариеристи и луѓе желни за власт.
Слично такво гледиште
Д.Чкатров имал и спрема групата на И. Михајлов, но со одредена резерва, зашто бил приврзаник
кон И.Михајлов сé до оној миг
до кога можел да извлече некоја
полза. За разлика од Д.Ѓузелов,
кому И. Михајлов му овозможил во Загреб во 1943 и да докторира, поради што и односите со
Михајлов му биле доста блиски,
Д.Чкатров во одредени случаи го
негирал И.Михајлов „како идеен
водач за автономна Македонија”,
одземајќи му го тоа право со фактот што тој не доаѓал во Македонија, туку се криел во Загреб.
Тука, пак, е интересен случајот со брат му Јордан Чкатров,
кој повеќе бил приврзан кон И.
Михајлов и редовно одржувал врски со него. Затоа понекогаш се
јавувале и судири меѓу нив, чија

суштина се сведувала само на
лични и кариеристички интереси,
односно Д. Чкатров ја чувствувал опасноста дека со паѓањето
на бугарската власт тој ќе ги изгубел позициите, кои што евентуално потоа би можел да ги добие
И. Михајлов во новата држава.
Тоа од своја страна вешто го користела бугарската власт која таа
тензија на нетрпеливост и раздор
уште повеќе ја продлабочувала со
вешти политички игри и големи
финансиски средства.
Тие пројавувале особена активност за да го оневозможат развојот на народноослободителната борба во Македонија. Соочени
со реалната состојба дека уверувањето на македонскиот народ
во ослободителната улога на Бугарија е изгубено и речиси без
влијание и улога, тие се обиделе да влијаат кај бугарската влада и воените органи да ја засилат
контролата врз населението, да
го оневозможат дејствувањето на
„некакви одметнички банди” по
селата и, на крајот, да се преземат
построги мерки кон сите кои биле
незадоволни од бугарската држава. Тие настојувале партизанските одреди, организирани од КП на
Македонија, да ги прикажат пред
населението како „туѓи агенти и
слепи орудија на светскиот комунизам”. Од петни жили се залагале и настојувале во своите говори
да истакнат дека одредите преку
вооружените акции всушност не
се бореле против „бугарштината”
и бугарската власт во Македонија,
туку за некакви интернационални
цели со посебен комунистички
идеен карактер.
За да го омаловажат националноослободителното движење
и вооружената борба на македонскиот народ, групата на Чкатров
- Ѓузелов настојувала да докаже
дека Одредите биле составени исклучиво од млади заслепени луѓе
кои потпаднале под туѓа, српска
пропаганда, бидејќи биле воспитувани во српски училишта за
време на Кралството Југославија.
За да го омаловажат вооруженото
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востание и да ја докажат погорната теза, тие исфрлале пароли
на јавните настапи дека во движењето немало вклучено „ниту
еден од постарите интелектуални
водители”. Истовремено, во контекстот на засилената пропаганда
против вооруженото востание велеле дека”комунизмот во Македонија секогаш бил само една секта
со строго ограничен број на луѓе
кои никогаш во народот не создале ниту некоја боречка традиција,
ниту пак свој авторитет”.
Од друга страна пак, Чкатров
и Ѓузелов, како загрижени за
единството на Македонија, преземале такви активности кои им
носеле позитивни политички поени. Имено, во своите писма и
политички контакти, особено со
италијанската амбасада и со хрватскиот воен претставник во Софија, настојувале територијата на
Македонија што паднала под италијанска, односно албанска окупација да се врати и да се присоедини кон Бугарија. Тој дури му
испратил две писма на министерот за надворешни работи на Италија грофот Чано, во кои, опишувајќи ја состојбата во Македонија,
сметал дека”...македонските Бугари никогаш нема да се согласат на
какво било друго решение на македонското прашање освен на она
што предвидува приклучување на
територијата на Македонија што
е под италијанска, односно грчка
власт кон Бугарија.
Забележливо е дека во ова и
во другите писма и разговори водени на оваа тема Д. Чкатров и Д.
Ѓузелов нстапувале од свое име,
а со нагласка дека се работело за
„македонски Бугари”, односно ја
поддржувале тезата на бугарската
власт за тоа дека во Македонија
живеат Бугари. Токму затоа тие
биле повикувани на консултации
во Софија, бидејќи тоа бил аргумент повеќе на бугарската власт
пред Германија и Италија да докажат дека всушност „самите македонски Бугари” бараат присоединување на територијата на цела
Македонија кон Бугарија.

Групата на Чкатров - Ѓузелов
со официјалната бугарска власт
соработувала и во други области.
Така, при формирањето на организацијата „Општествена сила”
во 1943 година (врз која требало
да се потпира тогашната бугарска
власт на теренот) обласниот директор Д. Раев, во разговорот со
Д. Чкатров и Д. Ѓузелов, ги запознал со целта на формирањето на

Димитар Ѓузелов
организацијата. Но потоа со поголема група граѓани се формирал областен комитет во кој влегол и Д. Ѓузелов. Преку организацијата се настојувало македонскиот народ да се придобие и да
се прикаже како бугарски, да се
укажува дека Бугарите ја донеле „слободата” и, што особено се
потенцирало, да се организира за
борба против народноослободителното движење во Македонија.
Групата се ангажирала (со помош
на бугарската власт) со уште поперфидни методи агресивно да
дејствува врз свеста на македонскиот народ за наводната негова
припадност кон бугарскиот. Имено, таа уште во првата половина
на 1941 година барала формирање
на посебни пропагандни институции кои, под нејзино раководство,
требало да создадат основа за ширење на националистичката пропаганда меѓу македонскиот народ. Оваа идеја „...натојуваа да ја
остварат со создавање на т.н. македонски граѓански, односно кул-

турни клубови во сите градови на
Македонија”.
Сепак, до формирање на такви клубови не дошло од две причини. Прво, бугарската власт на
овие клубови не гледала добронамерно, зашто, знаејќи ги амбициите на Чкатров и Ѓузелов за
власт претпоставувала дека тие
подоцна можат да вршат влијание врз интелектуалците и да ги
преориентираат за нивни интереси, со нивна помош тие да застанат на чело на бугарската власт
во Македонија. Поради тоа бугарската власт настојувала културните клубови да бидат под нејзино
раководство и контрола, односно
да не овозможи какво било организационо поврзување на македонската интелигенција и покрај
нивното декларирање дека се во
служба на власта. Второ, откако биле формирани такви клубови во јуни во Куманово (а такви
обиди за формирање имало и во
Скоје), дошло до судир со групата на С.Стефанов, при што групата на Ѓузелов претрпела пораз
кога за претседател бил избран
Глигор Атанасов. Затоа се дошло
до идејата за напуштање на културните клубови како центри за
дејствување.
Групата на Чкатров - Ѓузелов, откако не успеала да се вклучи подиректно во власта, почнала преку писма и резолуции
да се обраќа до бугарската влада
и царот и истовремено, придружувајќи ги сите бугарски официјални лица низ повеќе градови
во Македонија, се обидувала да
всадува „нов дух меѓу македонските Бугари”. Таквата политика
повторно умешно ја искористила
бугарската власт за преку неа отворено да ја спроведува „по мирен” пат денационализацијата и
асимилацијата врз македонскиот
народ. Особено тоа дошло до израз откако Ѓузелов во април 1942
година бил именуван за директор
на Радио Скопје. Оттогаш почнале да се емитуваат емисии посветени на бугарската држава и национална култура и бугарскиот
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јазик и посебни емисии за националноослободителното движење
во Македонија, обоено големобугарски, при што движењето било
претставувано како борба за обединување на Македонија со Бугарија. Сметајќи се како единствени здрави национални сили,
членовите на групите барале овластување за добивање легалитет
за нивно законско ангажирање од
страна на окупаторот, зашто ценеле дека како „здрави патриотски сили” биле неискористени и
надвор од политичкиот живот, поради што бугарскиот национален
дух и национална идеја не можеле
толку силно да продрат во редовите на македонскиот народ. Тие
барале - најпрво Чкатров и Ѓузелов, а потоа и нивните приврзаници, да бидат вклучени во работата
на бугарскиот парламент, а откако
им било оневозможено, започнале
да пропагаираат (како што забележале во т. 17 од Резолуцијата на
оваа група, поднесена до Владата
во Софија, од 5. 7. 1942 година)
дека”...бугарската власт во Македонија можела да се дефинира
како окупаторска власт, а народот
да остане со чувство дека е окупиран”. Во Резолуцијата пак од
мај 1943, дури и пожестоко одошто бугарската официјална власт,
тие се залагале и давале „насоки”
како да се уништи и целосно да
се ликвидира нараснатата народноослободителна борба на македонскиот народ против бугарската власт во Македонија. Имено,
во т.18 од писмениот извештај до
бугарскиот цар Борис III, од мај
1943 година, тие предлагале”...
за ликвидирање на партизаните
треба да се создаде народна милиција, раководена од домашни
влијателни и чесни луѓе. Вооружувањето на народот се наложува.” Донесените резолуции и во
мир истакнатите барања и „приговори” упатени до Владата во
Софија биле со тенденција да се
изразела „народната волја за бугарската слобода и за создавање
на една моќна Бугарија, во која ќе
биде присоединета цела Македо-

нија”. Поради фактот што многубројните резолуции и акти за
нивното бугарско определување
не дале резултати, тие уште еднаш во споменатата Резолуција
упатена до бугарскиот цар Борис III за тој проблем напишале:
„Владата не го стори потребниот
акт со претставниците од народот
на Македонија за да покаже пред
светот дека обединувањето што
стана е „врховна волја на самиот
народ во Македонија зашто и до
денденес тој не е претставен во
бугарскиот парламент за да земе
живо учество во изградувањето
на своја држава”.
Откако не успеала да се наложи врз бугарската власт како
политички фактор во Македонија, групата Чкатров - Ѓузелов
била користена за консултации по
ред политички прашања и за добивање информации за настани и
личности што ја интересирале бугарската полиција и власт. Токму
затоа нејзините членови своето
влијание го насочиле кон обидот
лично да се збогатат.
Во тој однос специфична
била улогата на Чкатров во создавањето на контрачетите во Македонија. Како добар пријател на
обласниот полициски началник
Асен Богданов, тој вршел влијание како и од какви луѓе да се
формирале контрачетите. Притоа
дошла до израз неговата алчност
за материјално богатство. Така
во 1943 година Д.Чкатров, заедно
со обласниот полициски началник Асен Богданов, преку Азиз
Емин Ибраим, меанџија од Скопје, неколку пати се ангажирал
за вооружување на контрачетници - Албанци и нивно испраќање
да се борат против партизаните на
Скопска Црна Гора. Меѓутоа, намерата му била во нешто друго,
за што А.Е. Ибраим вели: „Еден
ден дојде Димитар Чкатров заедно со Асен Богданов (1943 Ѓ.М.).
Претходно се видов со Чкатров и
Ципушев. Чкатров велеше дека
треба да им дадеме оружје на Албанците - Арнаути. Ќе им дадеме
оружје за да не одат трудоваци

(мобилизирани војници од Македонија во бугарската армија, кои
воениот рок го служеле во т.н.
„трудови дружини” кои работеле
на патиштата, каменоломите, железничките пруги и др., односно
тоа биле војници без оружје Ѓ.М.).
Тој ми рече дека тие Арнаутите ќе ги вооружал за да се бијат
против шумкарите (партизаните
- Ѓ.М.). Началникот само гледаше, а Чкатров викаше толку многу што се правеше поголем од началникот. Тогаш се обрна кон началникот и му рече дека Арнаутите преку мене ќе ги наоружува.
Јас другиот ден му однесов 30-40
Арнаути. Потоа нив ги испратија
по селата на Скопска Црна Гора.
Тоа беше летото 1943 година. Подоцна, кога Арнаутите видоа дека
Чкатров има дава оружје сами
одеа кај него. Тој им даваше белешки, а тие одеа кај Богданов и
се вооружуваа”.
За овие работи Д.Чкатров подоцна земал и пари. Арнаутите
потоа сами се ставиле во услуга
на Бугарите.
Во 1944 година поголем број
од Турците требало да заминат
трудоваци. За да не одат трудоваци, тие собирале пари и му ги давале на Чкатров, еднаш 95.000, а
вторпат 35.000 лева. Им помагал
на трудоваците да не одат во трудовите дружини, а тие или давале
пари или станувале контрачетници.”
Неуспешен бил обидот на
групата да се доберат до власта
непосредно пред и по капитулацијата Бугарија. По заминувањето
на Бугарите од Македонија, кога
Германците се обиделе да формирааат „влада” на Македонија во
Скопје, тие дури и не биле повикани.
Така, групата во Македонија, поради отворената соработка со бугарската власт, кај
македонскиот народ немала никаква поддршка. Бугарската
власт, пак, откако ја искористила, на крајот ја отфрлила како
свој „партнер” во управувањето
во Македонија.
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

АКТУЕЛНА ТРИБИНА
Извршниот одбор на ОРОРМ,
во соработка со Општинската организациона единица (ООЕ) Крива Паланка, на 30.јуни 2015 година организира трибина на тема
„Бунтот на Кривопаланечкиот моторизиран баталјон против неговото учество во граѓанската војна
во поранешна Југославија во 1991
година“.
Во Домот на културата во
Крива Паланка, на трибината посветена на 24-годишнината од овој
значаен настан, покрај присутните
од тогашниот состав на Баталјонот,
активно учествуваа и: градоначалникот на Општина Крива Паланка
Арсенчо Алексовски, поранешниот претседател на Собранието
на Општината Раде Алексовски,
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски, претставникот
на МВР Тони Алексовски и командантот на Баталјонот, резервниот
капетан Веселин Стојановски.
Во фокусот на вниманието
се најдоа актуелните состојби во
почетокот на 90-ите години кога
во поранешната заедничка држава се разгоре граѓанската војна чии последици беа голем број
жртви, материјални штети и раселени лица.

Обраќање на претставникот на МВР Тони Алексовски
Бранот на мошне тешката
и сложена атмосфера во која секојдневно се поттикнуваше идејата за учество во војната, преку тогаш познатиот слоган „Југославија
се брани на север“, што го промовираше политичката партија
„Сојузот на комунистите – Движење за Југославија“, не ја одмина
Република Македонија.
Во основниот реферат што го
презентира тогашниот командант
на Баталјонот, Веселин Стојановски, детално беа нагласени сите
битни елементи на малтретирање и
психолошки притисок низ кои минала единицата и нејзиниот коман-

Дел од учесниците пред Домот на културата во Крива Паланка

ден состав во периодот од чинот на
мобилизацијата (30 јуни 1991 година), до нејзиното распуштање и
враќањето на резервистите во своите домови (23 јули 1991 година).
Целта на тогашниот воен врв
(ССНО), Баталјонот да биде мобилизиран и по неколкудневна подготовка да биде упатен на некое
од актуелните боишта на кои беснееше граѓанската војна, не успеа.
Припадниците на оваа елитна единица од Р.Македонија во чиј состав беа 746 во, реално ја проценија идејата на воениот врв тие да
бидат употребени како топовско
месо во големодржавните апетити
на некои други нации. Во тој контекст, тие демонстрираа храброст,
мудрост и доблест, отворено, бунтувајќи се против ваквата замисла,
во што ги поддржа и Владата на
Р.Македонија на чело со премиерот д-р Никола Кљусев.
Благодарение на успешниот
бунт, Македонија не влезе во воениот виор. Овој настан, како и подоцнежниот од 11.март 1992 година - преземањето на караулата
„Рамна Нива“ и поставувањето на
првиот државен меѓник, длабоко се
всадени во колективната меморија
како значајни историски настани.
Веселин Стојановски
Член на Собранието на
ОРОРМ од Крива Паланка
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110 години од раѓањето на Алексо Демниевски – Бауман

БОРЕЦ ЗА СЛОБОДАТА НА УГНЕТЕНИТЕ НАРОДИ
На 10.септември, во Велес,
беше одбележана 110-годишнината од раѓањето на големиот револуционер, борец и командант во
Шпанската граѓанска војна и во
НОАВМ, Алексо Демниевски –
Бауман.
Чинот на одбележувањето
на овој значаен датум од македонската историја, го осмислија
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ, Општинската организација на СЗБ од НОАВМ и локалната самоуправа на
Општина Велес. Нивни претставници, како и делегации на касарната „Алексо Демниевски – Баумак“, во Велес и поголем број
политички партии, здруженија на

граѓани, поединци и ученици од
ООУ „Васил Главинов“, положија
свежо цвеќе пред спомен - бистата во близина на споменатото
училиште и со едноминутно молчење му оддадоа почит на овој истакнат борец и командант кој целиот свој живот го посвети на одбраната на слободата и на демократијата.
Пред присутните на одбележувањето на 110 – годишнината
од раѓањето на Алекса Демниевски-Бауман, беа презентирани
трите најдобри литературни творби на тема: “Животот и делото
на Алексо Демниевски-Бауман“.
Нивните автори се: Марко Попов
од ООУ „Благој Кирков“, Али-

са Кајтази од ООУ „Рајко Жинзифов“ и Маргарета Виларова од
ОСУ „Јовче Тесличков“.
По овој повод, пред присутните над 100-ина почитувачи на
Бауман, пригоден реферат за неговите животни дела, со акцент
на периодот на големите воени судири (Шпанската граѓанска
војна и Втората светска војна)
како најзначајни карактеристики на 20-век, презентира проф.др Ѓорѓи Малковски од Институтот за национална историја и актуелен претседател на Организацијата на резервните офицери на
Република Македонија.
Ж.Трајановски

Наградените твори за Алексо Демниевски Бауман

Дел од присутните на свеченоста

1
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ВО ЧЕСТ НА СЛАВНИОТ
АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ БАУМАН
Велес е родното огниште твое,
местото каде што растеше ти.
Сиромаштијата клета кај ти зададе мака,
место книга, пушка да фатиш в рака.

На многу места војуваше ти смело,
секаде беше закитен со храбро дело.
Во Шпанија појде и борец на Балканска чета стана
и таму со ампутирана нога – здоби лута рана.
Низ фронтови, низ тешки воени операции,
во македонски ударен корпус војуваше
и секогаш разумно и многу смело
ти команданте наш-постапуваше.
Твоите воени функции и пожртвувани дела,
заслужно ги китеа со ордени твоите гради,
Бауман -ти беше гордост на многу бригади,
во таа чест генерале денес ти ветуваме:
вечно ќе те споменуваме и почитуваме!

(Маргарета Виларова
Ученичка во II-ра година во ОСУ „Јовче Тесличков“
– добитник на првата награда)
ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА
АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ-БАУМАН

2

На овој ден, пред овој споменик,
денес, знамиња слободно се веат
и песни за тебе, генерале, се пеат.
Поносни смо што смо те таквог храброг имали,
за таквог борца су се многе земље отимали.
Твоја породица имала се на чему дичити,
нико као тебе није могао сличити.

Желео си сваком човјеку спокој, слободу
зато храбро си се борио желеќи мир сваком народу.
Воената работа твој избор била,
од чевларски работник,
до генерал си стигнал со својата сила.

Како командантот на Петнаесетиот македонски ударен корпус,
храбро борците си ги водел.
А пред тоа, како учесник во Шпанската граѓанска војна
исправено си одел.
Касарната во твојот роден град,
твоето име го носи.
Ќе те спомнуваме често,
со радост и почит.
У твојој намјери успео си до краја
зато ти од срца хвала, мој хероју.

(Алиса Кајтази
Ученичка во ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Горно Оризари
– добитник на втора награда)
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ХЕРОЈ

Велес е родниот град
на многу великани,
еден од нив си ти
Алексо Демниевски .

Во новиот дел од градот
споменик голем стои,
името твое го носи
и години и векови брои .

За тебе хероју знам
од кажувањата на мама,
за човекот кој храбро се борел
за својата таковина мала .
Ќе научам време има
за секој подвиг твој,
за тешките борби
кои ги биеше за народот свој.

(Марко Попов ученик во IV- б одд.
од ООУ „Благој Кирков“ Велес
добитник на трета награда)
Шпанската граѓанска војна
уште позната како Шпанска револуција, преставуваше вовед на
Втората светска војна. Тоа беше
војна помеѓу шпанската демократска републиканска влада и
фашистичките десно ориентирани елементи на чело со Франциско Франко. Во граѓанската војна во Шпанија, која се водеше од
1936 до 1939 година, всушност,
се бранеше светската демократија и слобода. Помеѓу доброволците од 55 земји, кои учествуваа во одбраната на Шпанија, во
славните интернационални бригади учествуваа и 137 Македонци. Од нив, петмина беа од Велес. Тоа беа: Ќамилов Кирил Панов, Алексо Демниевски – Бауман, Трајко Мишковски Орданов,
Пенчо Пандов и Ганчо Хаџипанзов Иванов. Меѓу нив, како што
споменавме, беше и Алексo Демниевски Бауман, револуционер,
синдикален активист и борец во
Втората светска војна. Роден е на
10. септември 1910 година во Велес. Неговиот пат е испреплетен
со многубројни револуционерни активности и борба против
националната и социјална дискриминација на македонскиот и

НА ФРОНТОВИТЕ ВО ШПАНИЈА

на сите други угнетени народи.
Тешката економска состоја и бесперктивноста во тогашната држава на Кралството Југославија,
Бауман најдирекно ја почувствувал. Токму и затоа, немајќи друг
излез од тогашната бесперспективност во која се нашло неговото семејство, тој, по завршувањето на четвртиот клас гимназија, го напушта школувањето и
започнува да работи како чевларски работник. Во 1924 станува
член на работничката младина,
во 1926 година член на КПЈ, а подоцна и член на Синдикалниот
совет и секретар на Секцијата на
кожарските работници.
Во втората половина на 1928
година е испратен во СССР, каде
што се запишува на Школата за
националните малцинства на Западот. Во 1932 година ја завршува школата, а во 1934-1935 година поминува и одредена обука во
Црвената армија. Во септември
1936 година, по одлука на КПЈ,
заминува за Југославија каде што
требало да го преземе раководењето со Покраинскиот комитет
за Македонија. Но, во Виена, по
20-тина денови чекање, му е соопштено дека каналот за префрлање во Југославија е провален,
по што, наместо за Македонија,
Демниевски решава да замине за
Шпанија.
Во Шпанија пристигнува во
октомври 1936 година. Упатен е
на југот на Шпанија, на фронтот
во Кордоба. По формирањето на
Балканската чета во составот на
14-та интернационална бригада,
Бауман е назначен за политички
секретар и е упатен на фронтот кај Гвадалахара. Кога во мај
1937 година бил формиран баталјонот „Ѓуро Ѓаковиќ“, А. Демниевски бил назначен за негов
командант. По завршувањето на
тешките воени операции кај Сарагоса, во септември 1937 година, Демниевски добива чин мајор
и е поставен за командант на гру-

пацијата на 45-та дивизија. Нешто подоцна, била формирана и
129-та Балканско-чешка интернационална бригада „Георги Димитров“. За командант на оваа
новоформирана бригада поставен е А. Демниевски. Во август
1938 година, за време на тешките борби на Арагонскиот фронт,
Демниевски е тешко ранет во ногата. Бидејќи лекарите не можеле
да му ја спасат тешката рана, му
ја ампутирале ногата. Потоа, во
тешка здравствена состојба, бил
префрлен во Париз, а оттаму, во
април 1939 година, бил префрлен
на понатамошно лекување во тогашниот Советски Сојуз.
А. Демниевски Бауман, за
време на воените судири во Шпанија, честопати знаел да каже
дека тој таму се борел затоа што
шпанската борба ја поистоветувал со македонската, а борбата
против меѓународниот фашизам
ја сметал и за борба против македонските поробувачи. Всушност,
борбата за независност на Шпанија, за него била борба за независност и на Македонија, а победата на шпанскиот народ, истовремено ќе значело и победа на
Македонците.
За одбележување е и фактот, дека тој бил еден од иницијаторите македонските доброволци во 1937 година на самите борбени линии свечено да го
прослават големиот македонски
празник Илинден со пеење на
револуционерни песни и маршеви, меѓу кои и маршот „Ние
сме Македонци“. Таму, во првите борбени редови, Демниевски
и другите македонски доброволци, храбро се бореле под знамето на Илинден и на Крушевската
Република и го повикувале македонскиот народ во борба против
заедничкиот непријател. Затоа,
Македонците, предводени и охрабрувани од командантот Демниевски, земале активно учество
скоро во сите главни фронтови
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во Валенсија, Арагон, Мадрид,
Каталонија, Харама, Кордоба,
Брунето, Мадрид и други места. Ценејќи го овој дотогаш невиден хероизам и зачудувачка
храброст на македонските борци, а со цел да им се оддаде признание и почит на овие храбри
македонски и нтернационални
борци во Шпанската граѓанска
војна, било одлучено во сите тогашни интернационални гласила
што се печателе и се дистрибуирале на целата територија на
Шпанија и пошироко во Европа, македонскиот јазик да биде
воведен и застапен како рамноправен со сите други светски јазици, со што, де факто, македонскиот јазик добил меѓународна
сатисфакција како посебен јазик. Секако, во тоа неодминлива
била улогата и големината на А.
Демниевски Бауман, а задоволството кај македонските доброволци било огромно.
Во тригодишната крвава војна, победа извојувале бунтовниците на Франко, кои, благодарение на нацистичката поддршка
од Хитлер, успеале да ги поразат
интернационалните бригади на
територијата на Шпанија. Набргу потоа, била воспоставена монархистичка и десничарска диктатура. Во текот на овие тригодишни борбени дејства, загинале од половина до еден милион
луѓе. Меѓу загинатите на воените боишта, животите ги положија и 65 Македонци, меѓу кои
и поетот Ганчо Хаџипанзов. Тој,
во својата поема „Ќе се вратам“
и порачуваше на својата напатена татковина дека „ќе се врати во
неа за да светне зората на слободата“. А неговата мајка, како и
мајките на другите загинати македонски доброволци, својот мајчински непребол го ублажуваа со
сознанието дека нивните синови
загинале како борци за слободата не само на шпанскиот и на македонскиот народ, туку и за слободата на сите потиснати и обесправени народи во светот.

БЛЕСКАВА ВОЈНИЧКА
КАРИЕРА ВО БОРБАТА
ПРОТИВ ФАШИЗМОТ
Животниот пат на Демниевски по заминувањето во Москва
тргнува по друг колосек. Имено, по враќањето од лекување
во 1941 година, тој зазема разни
воени и политички должности
во Москва. Но, неговото здравје
повторно било нарушено. Последиците од долгото лекување оставиле траги. Неможејќи да го
издржи тешкиот здравствен проблем, тој подоцна бил испратен
на лекување во Памир, Киргистан. Кога на 15 јуни 1944 година
во Москва бил формиран наста-

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски
презентира реферат за Алексо
Демниевски - Бауман во Велес
вен центар, за негов комесар бил
поставен Демниевски. На оваа
должност останал до крајот на
1944 година, кога се враќа во Југославија.
На 1 јануари 1945 година
Демниевски е поставен за политички комесар и командант на
Петнаесеттиот македонски ударен корпус. Учествува во борбите на Сремскиот фронт. Неговиот
корпус, на 13 април 1945 година
учествува во ослободувањето на
Винковци, Славонска Пожега,
Славонски Брод, Загреб и Цеље.
По
ослободувањето
на
земјата врши воени функции и
станува генерал-потполковник

на ЈНА. Во негова чест, касарната на АРМ во Велес го носи неговото име. Умира на 5 септември 1961 година во Белград, кога
имаше само 56 години. Тој, Алексо Демниевски Бауман, големиот
борец од Шпанската граѓанска
војна и бестрашниот командант
на 15. македонски корпус, не верувал во судбина, но често знаел,
во миговите кога здравјето веќе
осетно му се влошило, да каже
ќе биде онака како што е пишано. Дали неговото срце повеќе не
можело да ги издржи болките и
последиците од тешките рани и
трауми, или, така во судбината
било одредено, речено. Гаснеше
како што се лади сонцето, а сонцето умира без болка. Иако неговиот живот згасна, споменот за
него ќе остане засекогаш.
На крајот треба да напоменеме дека А. Демниевски Бауман ја сметаше шпанската борба за дел од македонската ослободителна борба. Затоа, тој,
заедно со останатите македонски доброволци, пркосејќи им
на секојдненвните трауматични
борби со неизвеснен крај, далеку од својата земја, односно од
Шпанскиот фронт, јавно порачуваше дека по победата во Шпанија ќе се врати во Македонија
и ќе се застане на чело на борбата на својот народ. Овој негов
повик и аманет, навистина се оствари. Сите шпански доброволци од Македонија, подоцна, како
борци и команданти во Народноослободителната и антифашистичка војна, се бореа и изборија Македонија да ја ослободат
и да ја формираат АСНОМ-ска
Република Македонија.
За своите заслуги, дел од
преживеаните
учесници
во
Шпанската граѓанска војна и во
борбите за ослободување на Македонија, се здобија со високи
воени и државни функции, а за
жал, дел, наместо одликувања,
завршија на злогласниот Голи
Оток.
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
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ГАМИНГЕР ИНИЦИЈАТИВА
Од 24-27. септември, во Ријека, Р Хрватска, се одржа работен договор на ГАМИНГЕР ИНИЦИЈАТИВАТА како асоцијација на резервните офицери од: Германија,
Швајцарија, Италија, Унгарија,
Словенија, Словачка, Чешка, Полска и Хрватска.
На овој значаен работен договор на ГАМИНГЕР ИНИЦИЈАТИВАТА, која претставува регионална,
средноевропска платформа, фокусирана на важни прашања во Европската безбедносна политика и воените односи, за првпат, во својство
на гостин, беше поканета и македонската национална асоцијацција
на резервните офицери. Во делегацијата на ОРОРМ беа: претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски и
резервниот капетан Влатко Котески,
претседател на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ од Прилеп.
Во рамките на определбата, ГАМИНГЕР асоцијацијата да

претставува линк помеѓу армиските
сили и цивилното општество и континуирано да се обезбедува размена
на искуства помеѓу националните
организации на резервните офицери, македонските претставници ја
презентираа организациската поставеност на ОРОРМ, програмските содржини, методот на работа, соработката со МО и ГШ на АРМ и
перспективите во нејзиниот натамоше развој.
За време на нашето презентирање, присутните не го криеја
воодушевувањето и задоволството од искуствата и резултатите на
ОРОРМ, што претставува значајна
потврда за придонесот на нашата
асоцијација во функционирањето на
автономниот одбранбен систем на Р
Македонија. Учеството на овој регионален работен договор претставува уште една успешна меѓународна
активност, каде што преку ОРОРМ,
Република Македонија се потврдува

Резервниот капетан Влатко Котески ја
презентираа организациската поставеност на
ОРОРМ и перспективите во нејзиниот
натамоше развој

како сериозен партнер во градењето
на глобалниот мир.
Според Програмата, дел од
земјите учеснички презентира повеќе актуелни теми (Унгарија го
претстави нивниот безбедносен
систем за сајбер заштита, Полска –
регионалната поставеност на Организацијата на резервнитге офицери,
а Хрватска-структурата на Полкот
за специјални операции и нивните
реформи во изминатиот период).
Дел од содржините на овој регионален работен договор беа посветени на актуелната ситуација со
бегалската криза, во што, политички
аналитичари и професори презентираа сопствени видувања. Покрај
ова, учесниците го посетија и Баталјонот за специјални операции во
Делнице.
Влатко Котески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски полага цвеќе пред
споменикот на хрватските бранители
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ЛЕТЕН КОНГРЕС НА CIOR
Според годишната програма на
CIOR за 2015 година, 68.летен конгрес оваа година беше одржан во
Софија, Р.Бугарија од 5. до 9.август,
во организација на асоцијацијата на
резервните офицери на Бугарија.
На летниот конгрес, освен домаќинот, имаше претставници и од:
Словенија, Швајцарија, Латвија,
Белгија, Турција, САД, Франција,
Албанија, Италија, Чешка, Република Македонија, но и од Јужна Африка, како гости, со цел, споделување
на искуствата и пристапите кон оодредени проблемски ситуации. Вкупниот број на конгресот беше околу
80 учесници.
Во работата на Конгресот учествуваше и делегација на ОРОРМ,
која од 2005 година има статус на
придружна членка на CIOR, во со-

Учество на проф.д-р Ѓорѓи Малковски во работата на Конгресот
став: проф.д-р Ѓорѓи Малковски,
претседател на ОРОРМ и резервниот капетан Влатко Котески, претседател на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Прилеп.
Меѓу претставниците на CIOR,
освен претседателот, беа присутни и
кап. Жак Де Декер (Белгија), кој е и
официјален претставник на CIOR
во НАТО, и претседателот на комитетот за ПзМ, кап. Жан Марк Зигнез
(Франција).

Претставниците на ОРОРМ проф.-др Ѓорѓи Малковски и
Влатко Котески во слободно дружење со генерал мајор
Алојз Штајнер од Словенија

Учесниците на летниот конгрес во Софија, Р.Бугарија

Конгресот во отвори претседателот на CIOR г-н Димитар Попов,
и на учесниците им посака успешна
работа.
Конгресот беше поделен во
три синхронизирани дела:
• Работни состаноци на
претставниците на националните
асоцијации на резервните офицери;
• Работни сесии на комитетот за ПзМ и
• Натпревари на младите резервни офицери во неколку дисциплини: трчање со опрема, пливање,
гаѓање, пешадиски препреки, читање на мапа и ориентација.
На работните состаноци на
претставниците на националните
асоцијации на резервните офицери се разговараше за идното можно
преформирање на целата структура
на CIOR, но и се бараа предлози за
подобрување на моменталната ситуација на резервните офицери и односот на државата кон резервните
офицери, односно нивниот статус
во општеството.
Во научниот дел на симпозиумот, акцентпт беше врз моменталните закани кон безбедноста на земјите
членки на НАТО и нивните партнери. Како најголем опасност беше анализирана заканата од формирање ќелии од страна на ИСИЛ, во некои од
земјите или партнерите на НАТО, но
најмногу улогата и системското ангажирање и дејставување на резервните офицери кон оваа закана. Исто
така, сајбер заканата беше дел од анализата во научниот дел од конгресот
каде беше нагласена потребата од голема посветеност и финансиски ресурси за заштита од ваквиот вид на
загрозување на безбедноста.
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Оваа година, младите резервни офицери по натпреварите имаа
можност да се запознаат и да се дружат со повозрасните резервни офицери за време на попладневните сесии и вечерите, што претставува големо искуство за нив, но и поттик да
продолжат да бидат дел од резервниот систем во своите земји.
Во социјалниот дел од програмата, од страна на организаторот
беше организирана национална вечер, на која беше претставена бугарската култура, храна и фолклор.

Исто така беше одвоено време за полагање на свежо цвеќе на споменици значајни за историската култура
на домаќинот.
Конгресот заврши успешно,
со заклучок за потребата од реформи во начинот на функционирање
на CIOR, и дека сите заедно, вклучително и земјите од ПзМ, треба
континуирано да работат за подобрување на статусот на резервните
офицери во матичните земји.
Конгресот претставуваше
и убава можност за унапредување

на билатералната соработка, размена на искуства, градење на влиски и
пријателски односи со претставниците на сите земји, членки на CIOR.
Нашите соговорници со посебно
внимание ги слседеа искуствата на
ОРОРМ, особено оние кои се однесуваат на едукацијата и обуката, негувањето на слободарските традиции и соработката со МО и ГШ на
АРМ.
Влатко Котески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ПО ВРВИЦИТЕ НА ИЛИНДЕНЦИТЕ

Учесниците на маршот во спомен-паркот на Дамјан Груев
По повод 112-годишнината од
Илинденското востание, ООЕ на
ОРОРМ Демир Хисар, на 2.август
го огранизираше традиционалниот кондиционен марш на релацијата: манастир „Св. Јован Претеча“(с.
Слепче) – манастир „Св.Илија“
(с.Лесково) – манастир „Св.Петар“
(с.Смилево) – спомен парк на Дамјан Груев, во должина од 14 км.
Традиционалниот марш „По
врвиците на Илинденците“, всушност, беше дел од Програмата на
Локалната самоуправа на Демир
Хисар, по повод големиот македонски празник, Илинден. На оваа значајна програмска активност, поддржана од Локалната самоуправа,
учествуваа 50 млади резервни офицери од Демир Хисар, од Кичево,
од Македонски Брод и од Планинарското друштво „Бигла“.
Кај месноста „Старо Бачило“,

проф.д-р Менде Солунчевски ги
информираше учесниците на маршот за историскиот развој на Демирхисарскиот баталјон, како директен продолжувач на слободарските традиции на Илинден и НОВ.
Во заврашниот дел на маршот, учесниците, во спомен-паркот
на Дамјан Груев беа поздравени од
градоначалникот на Демир Хисар,
Љупчо Блажевски. Во оваа пригода, беше положено свежо цвеќе на
споменикот на Дамјан Груев, а беа
прочитани и најдобрите три литератаурни творби на тема „Илинден
– светилник за Македонија“.
Учесниците на овој традиционален марш присуствуваа и на општонародниот собир по повод 112-годиншнината од празникот Илинден.
проф.д-р Менде Солунчевски
член на Собранието на
ОРОРМ од Демир Хисар

Градоначалникот на Демир
Хисар г-дин Љупчо Блажевски,
ги поздрави учесниците на
маршот
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Нови книги од областа на одбраната

ИЗДАВАЧКИ ПОТФАТ
На 4. септeмври, во Домот на
културата „Илинден“ во Демир Хисар, беше промовирана најновата
книга на проф.д-р Менде Солунчевски под наслов: „Учеството на демирхисарските воени старешини и
војници во војната во 2001 година
во Република Македонија“.

Дел од учесниците на промоцијата
Издавач на овој посебно значаен труд во најновата историја од
осамостојувањето и независноста
на нашата држава, е Организацијата
на резервните офицери на Р Македонија, а изданието го овозможи локалната самоуправа на Демир Хи-

Претставници на резервните офицери
учесници на промоцијата

сар предводена од градоначалникот
Љупчо Блажевски.
За извонредно големиот интерес
за најновиот труд на д-р Менде Солунчевски, говори и податокот дека чинот
на промоцијата го следеа околу 300
почитувачи на пишаниот збор од: Демир Хисар, Скопје, Битола, Прилеп,
Ресен, Кичево и Македонски Брод.
Како што се нагласува во предговорот на книгата, таа во монографската и во историографската литература претставува најдобра потврда на патриотизмот и љубовта кон
слободата на сопствената татковина
и народ. Тоа го покажале 750-те припадници (во) на Вториот пешадиски
баталјон на Тринаесеттата пешадиска бригада на тогашниот Втор корпус на АРМ, т.н. Демирхисарски баталјон, првата мобилизирана единица на резервниот состав на АРМ што
претставуваше 8% од целокупното
население на Демир Хисар.
Како што се нагласува во книгата, една од најзначајнитге борбени
операции на Демирхисарскиот баталјон, со кој командувал резервниот
капетан Живко Дранговски, е учеството на над 170 припадници на единицата како дел на здружените безбедносни структури во операцијата
„М Х“ на 25. март 2001 година за ослободување на Тетовското кале.
Книгата ја помовира нејзиниот рецензент, проф.д-р Ѓорѓи Мал-

Авторот на книгата
проф.д-р Менде Солунчевски
ковски, претседател на ОРОРМ, кој
притоа нагласи дека овој труд на
професорот Солунчевски е исклучтелно важно четиво за непосредните учесници во одбранбените операции од Демирхисарско бидејќи на
овој начин документирано се потврдени многу настани за време на војната во 2001 година. „Книгата е посебно значајна и заради фактот што
авторот го одбрал најмакотрпниот
пат, преку собирање на автентични
и авторизирани изјави и сеќавања,
да направи логичен хронолошки
сплет на настаните од воената операција позната како („МХ“) во која
што учествувале и командувале демирхисарски војници и офицери“,
истакна, меѓу другото, промоторот
Малковски.
Ж.Т.

ДЕМИРХИСАРСКИОТ БАТАЛЈОН ВО ВОЈНАТА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА
(продолжува од претходниот број)
БОРБЕНИТЕ АКТИВНОСТИ
НА ДЕМИРХИСАРСКИТЕ РЕЗЕРВНИ ВОЕНИ ОБВРЗНИЦИ
ВО ОПЕРАЦИЈАТА „МХ“
Првата планска операција на
безбедносните сили на Р.Македонија
во војната во 2001 година, е операцијата „МХ“. Операцијата „МХ“ започна на 25.март 2001. Цел на операцијата беше:

• да се разбијат и да се уништат диверзантско-терористичките
групи (ДТГ) во дадената зона и да
се воспостави целосна контрола и
функционирање на државната власт;
• Од МВР да се потчинат единиците за специјални дејства и
• Сите планирани сили од
АРМ и од МВР да се стават под
единствена команда со која ќе се раководи и ќе командува заменикот-на-

чалник на ГШ на АРМ.
Операцијата „МХ“ се изведуваше на просторот околу градот
Тетово. Со неа беа зафатени: с. Џепчиште, с. Ѓермо, с. Бродец, с. Шипковица, Попова Шапка, с. Гајре и с.
Лисец, а секако во средината беше
и самото Тетовско Кале. Со операцијата „МХ“ раководеше и командуваше генералот Панде Петровски заменикот-началник на ГШ, а со опе-
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ративно-тактичката група 1 (ОТГ-1),
генералот Јосиф Бошевски.
Операцијата „МХ“ е најзначајниот настан за демирхисарските
во во војната во 2001 година.
Од раководството на 2АК и
13пбр е одлучено во операцијата
„МХ“, од Демирхисарскиот баталјон да бидат ангажирани две пешадиски чети и Артилериската батерија. Пешадиските чети да се ангажираат на потегот: Мала РечицаГајре-Лавце, додека Артилериската
батерија да се смести кај спортската
сала во градот Тетово.
Непосредно пред операцијата „МХ“, членови на командата на
13пбр вршат извидување на теренот
каде треба да дејствуваат во од Демирхисарскиот баталјон. Само неколку офицери од Баталјонот се вклучени во извидување на теренот
Операцијата „МХ“ започнува
на 25.март 2001 година во 2 часот
ноќта. Мобилизацијата на во од Баталјонот се извршува во периодот
од 2 до 5 часот. Првичната одлука за
мобилизација на Првата и Втората
пешадиска чета не е реализирана во
целост бидејќи има во кои не се чуствуваат психофизички подготвени
за учество во борбени операции. Во
такви услови е одлучено од сите во
на Баталјонот по пат на доброволно пријавување и убедување, да се
формира Борбен состав. Борбениот состав е формиран од во од сите
единици на Баталјонот кои се пријавуваат за учество во акцијата. „Формираниот борбен состав под команда на Оперативно-тактичката група
(ОТГ)-1 и силна артилериска и хелихоптерска поддршка учествуваше
во разбивањето на терористичките
групи во реонот на Тетовското Кале,
селата Гајре, Лисец, Гермо, со што
беше даден огромен придонес во
уништувањето на терористичките
банди и групи и воспоставување на
контрола на просторот од страна на
безбедносните сили на РМ (АРМ и
МВР).“ истакнува полковник Ѓорѓи
Ѓуровски.
Демирхисарските во во Борбениот состав се во од различна
возраст и од сите населени места на
општина Демир Хисар. Најголеми-

от број се Македонци, христијани,
но има и Албанци, муслимани. Најголемиот број се припадници на работничката класа кои во секојдневниот живот и работа доминантно се
занимаваат со земјоделство, сточарство, занаетчиство и др. Поголемиот
број се вработени.
Мотивите за учество во акцијата кај во се различни. Меѓу најзначајните мотиви се: патриотски чуства, одговорност кон државата,
солидаризација со своите другари,
слободарските традиции на демирхисарскиот народ, славното минато на демирхисарските предци итн.
Најголем број на во во Борбениот
состав земаат учество од Првата пешадиска чета, 72 во, додека кај останатите единици бројот на во е многу
помал. Борбениот состав има вкупно 111 во.
Мобилизацијата на во од Артилериската батерија се извршува

Борбени активности на
борците од Демирхисарскиот
баталјон во операцијата
„МХ“
без поголеми проблеми. Скоро сите
во од оваа единица (со исклучок на
неколку кои се јавуваат за учество
во борбениот состав на пешадијата) ги заземаат своите позиции пред
Спортската сала во периодот од 3
до 5 часот утрото и се подготвени за
дејство.
Во операцијата „МХ“ од Демирхисарскиот баталјон дирекно
учествуваат 167 во.
Воените обврзници пријавени
за учество во акцијата за ослободу-

вање на Калето, од селата Брвеница и Долно Седларце со автобуси се
превозени во градот и слезени кај
гробиштата околу 5 часот. На таа локација борбениот состав очекува наредба за отпочнување со акцијата.
Операцијата „МХ“ на терен започнува рано утрото со артилериски
напад врз позициите на Калето.
Борбениот состав околу 7 часот
започнува да се движи нагоре кон
Калето. Основна цел е да дејствува во рамките на силите за поддршка заради спречување на пробивање на терористи од Калето и нивно навлегување во Градот и обратно
од Градот и нивно инволвирање на
борбените позиции околу с.Гајре
с.Шипковица и Тетовското Кале.
„Војниците беа возбудени. Брзо се
движеа нагоре. Се движеа во борбен строј распоредени на 3-4 метри
од војник до војник. Јас напред ги
водев и стигнавме до гробиштата.
Како што се движевме нагоре, истовремено имаше артилериски оган
врз Калето. Исто така, и авионите
и хелихоптерите дејствуваа од воздух. Страшна, несекојдневна глетка.
Оган на сите страни се забележуваше.“, забележува во своето излагање
капетанот Бајрам Ракиповски.
Борбениот состав на почетокот
на акцијата дејствува компактно, но
ситуацијата на теренот предизвикана од интензивниот и силен оган од
страна на припадниците на ОНА,
доведува до негова поделба во две
групи со приближно иста големина
од 50 до 60 во. На чело на групите
застануваат активните офицери: капетан Бајрам Ракиповски и капетан
Драган Угриновски.
Одлучено е тие да ги предводат во операцијата борбените групи
пред се поради нивната обученост и
големото искуство во извршување
на борбени задачи од ваква природа. Офицерите од резервниот состав
од Баталјонот учесници во акцијата,
исто така, имаат удел во раководењето и командувањето со акцијата. Во
групата на капетанот Бајрам од резервните офицери дејствуваат: Кочо
Прчковски, Бобан Балуловски и Злате Наумовски. Во групата на капетанот Драган од резервните офицери
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дејствуваат: Стеван Бошковски, Благоја Гроздановски, Борис Христовски и Васко Наумовски.
Групата која ја предводи капетан Бајрам Ракиповски се движи во
правец кон Мала Речица, брои 5060 во и е покомпатна. Врз неа се
дејствува во почетокот на акцијата
пред сè од кај Калето и с.Гајре. За да
го избегне дејството на огнот, завртува лево во правец на Мала Речица. На патот се соочува со група на
Албанци, цивили нивното дејство и
пукање е сведено на минимум.
Средбата меѓу групата на демирхисарските во и групата на албанското цивилно население е исполнета со психолошки набој и е
критична. Во таква тензична, напната атмосфера, капетанот Бајрам
покажува голема присебност, храброст, мудрост и водство. Со итрина
и камуфлажа дозволена со меѓународното хуманитарно право, ја контролира ситуацијата до самиот крај
на акцијата. Со преговарање и постигнување на усмен договор со водачот на цивилите (поголем дел вооружени) да не се пука од двете конфронтирани страни, да останат на
актуелните позиции и остварување
на договореното во наредните неколку часа, односно до завршување
на акцијата.
На крајот на денот, во атмосфера на психолошка напнатост и искрења од двете страни, резултира со
мирно разрешување на ситуацијата,
безбедно повлекување на почетните
позиции и сочувување на животите
на во и цивилното албанско население. Ако само во еден момент доминираше гордоста и супериорноста предизвикана од техничката надмоќ на војската, предизвикот огнено
да се одговори на провокациите или
т.н. „ултиматум“ со повлечената линија, можеше да однесе стотина недолжни животи на двете страни и да
се случи трагедија.
Групата на во која ја предводи
капетан Драган Угриновски се соочува со многу поинтензивен оган,
од сите страни на припадниците на
ОНА. Животите на во за цело време во акцијата се под голема опасност. Нивната храброст и одлучност

во конкретните ситуации резултира со интензивни престрелки и возвраќање на непријателот, уништување или неутрализирање на нивни
позиции до самиот крај на акцијата.
Интензивниот оган од страна
на припадниците на ОНА врз борбената група води до тоа групата
многу пораздвоено да дејствува и во
еден момент да се подели на повеќе
помали групи кои во понатамошниот период од акцијата, во отсуство на
меѓусебна комуникација почнуваат
самоиницијативно да дејствуваат во
борбата против непријателот. Една
група, од седуммина во се засолнува во најблиските куќи, друга група од десеттина во се засолнува под
настрешница, група од десетина во
дејствува во близина на полицискиот пункт, неколку во се засолнуваат
зад напуштена камионска приколка
итн. Сите тие се под силен и интензивен оган од страна на припадниците на ОНА. Во такви услови, под
налетот на силен оган од страна на
припадниците на ОНА, една група
од петнаесеттина во се искачува на
позиции под Гајре и останува отсечена во густата шума до самиот крај
на акцијата.
Останатите во под водство на
капетан Драган и резервните офицери од Баталјонот, се соочуваат
со бројни предизвици во текот на
акцијата. Како најзначајни се евидентирани: уништување на неколку митралески гнезда; престрелки
со терористите од патичкото воизило „тико“ и нивно неутрализирање;
заробување еден припадник на ОНА
и негово спроведување и предавање
на воената полиција; преземање на
активности за помош и спасување
на еден наш повреден во во акцијата и тн.
Во ваква напната и хаотична
ситуација во изведување на борбените активности на теренот, во добиваат заштита од припадниците на
специјалните единици на АРМ распоредени со снајперско оружје во
околните згради на покривите или
во најгорните катови од зградите.
Нивното прецизно дејствување по
митралеските гнезда на непријателот, дополнително ги охрабрува де-

мирхисарските во и во такви услови
одлучно да се борат и да напредуваат на теренот кон Калето. Оние во
кои се борат на отворен простор по
стрмниот предел на потегот кон с.
Гајре повремено добиваат поддршка
од хелихоптерските надлетувања и
напади на непријателските позиции
во с. Гајре, с. Шипковица и Калето.
Дополнителна тешкотија за во
во акцијата беше што борбените активности ги изведуваат на непознат
терен со плански решенија кои не
соодветствуваат на теренот. Воените овбврзници водат вооружена борба со несоодветна лична опрема, поголемиот број немаат војнички чизми, ниту еден не поседува панцир.
Тоа дополнително ја усложнува ситуацијата. И во ваков случај во покажуваат завидна воена вештина и
снаодливост. Тие, во борбата, покрај
заштита на сопствениот живот, покажуваат хуманост за заштита и грижа за својот соборец.
Артилериската
батерија
дејствува врз позициите на ОНА на
поширокиот појас на селата: Гајре,
Шипковица и Тетовското Кале, со
6 минофрлачки орудија. Секое минофрлачко орудие го опслужуваат по пет во. Артилерсиката батерија на Баталјонот дејствува заедно
со професионалната артилерија од
касарната од Прилеп. Сите заедно
дејствуваат од пред спортската сала
во Тетово. Артилериската батерија
интензивно дејствува врз споменатите позиции рано утрото пред да
започне пешадискиот напад. Во наредниот период до пладне дејството е повремено. Во иако во напната,
стресна состојба, крајно одговорно и
максимално посветено ги извршуваат борбените задачи
Операцијата „МХ“ ја следат голем број на акредитирани новинари
од познати медиумски куќи од државата, регионот и светот. Голем број
од нив се лоцирани во непосредна
близина на демирхисраските во. Тие
ги регистрираа храброста, одлучноста и патриотризмот на демирхисарските во. Нивни слики и изјави за
љубовта кон сопствената држава за
која во оваа акција го жртвуваа сопствениот живот се пренесоа во ете-

30 - ОФИЦЕР
рот низ целиот свет. Нивната хуманост и храброст и лично ја почуствуваа некои од новинарите кога наши
во несебично го жртвуваа сопствениот живот за да им укажат помош.
Акцијата заврши околу 18 часот, со настапување на ноќта. Но,
во од различните групи и места се
повлекуваат во различно време, согласно ситуацијата и нивните можности, започнувајќи од 14 до 18 ча-

сот. Последна на почетната локација
се повлекува групата во отсечена во
шумата.
Учесниците во акцијата додека се собираат и одмораат на почетаната локација, повеќето во шок
ги споделуваат меѓу себе доживувањата низ страотни слики и настани, дотогаш не доживеани. Некои
од учесниците борбените активности ги доживуваат многу емотивно и

сликовито. Од нивните искази непобитно се заклучува дека на 25 март
се води вооружена борба со интензивни престрелки на безбедносните
сили на РМ и припадниците на ОНА
низ улиците во градот Тетово, но и
на отворен простор.
проф. д-р Менде Солунчевски
член на Собранието на
ОРОРМ од Демир Хисар

Извршен одбор на Собранието на ОРОРМ

ДОГОВОР ЗА РАБОТА ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТА
На 22-ри септември, во Свети Николе се одржа XVII-та седница на Извршниот одбор на ОРОРМ
со која раководеше претседателот,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски. На
седницата, беа разгледани повеќе
значајни прашања, меѓу кои: Извештај за реализираните активности од јуни до септември; Договор
за реализирање на активностите до
крајот на годината; Информација за
објектите во Берово и Информација
за разговорот со претседателот на
Советот на Општина Дојран.
Образложение на Извештајот за
активностите на ОРОРМ од јуни
до август, поднесе претседателот
Малковски, кој, притоа, го нагласи одржувањето на Државниот натпревар во гаѓање со пиштол кој се
одржа на 6-ти јуни во Велес, одбе-

Членовите на Извршниот одбор
лежувањето на 2. Август, Денот на
Илинденското востание, АСНОМ и
18. Август, Денот на АРМ. Информација за Летниот конгрес кој се
оддржа во Софија, Република Бугарија исто така поднесе претседателот Малковски. Тој потоа истакна
дека, според календарот на активности, до крајот на 2015 година ќе
се реализираат следните позначајни активности: учество на состано-

кот на ГАМИНГЕР иницијативата,
кој ќе се оддржи во Ловрен, Република Хрватска; гаѓање со АП 7,62
мм и ПМ 7,62 мм во Штип на стрелиштето „Пенуш“ и организирање
на регионален кондиционо-едукативен марш во Пробиштип, на 17ти октомври на релацијата ЗлетовоЛесновски манастир.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

ПОСЕТА НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР ПЕЛИНЦЕ

Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Куманово со кој раководи Синиша Богдановски, во рамките на програмските активности за 2015 година,
на 19.септември реализира еднодневен кондиционен марш во реонот на
Меморијалниот центар Пелинце.
На маршот, покрај дваесетина
резервни офицери и подофицери од
Куманово, учествуваше и претседателот на ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски.
Синиша Богдановски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

Учесниците на маршот во посета на Меморијалниот центар Пелинце
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ
Општина Пехчево на 7.септември 2015 година ја одбележа 71-годишнината од своето ослбодоување.

Собранието на Р.Македонија, на ИО
на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево
и на ООУ „Ванчо Китанов”.
Свеченото чествување на Денот на ослободувањето на Пехчево,
продолжи со свечена седница, на
која претседателот на Советот зборуваше за развојот на Пехчево од ослободувањето до денес и за значењето на овој значаен датум за градот.

Обраќање на градоначалникот
Игор Поповски пред
присутните на овој настан
На свеченото одбележување на
Денот на ослободувањето на Пехчево кое започна со полагање цвеќе
пред споменикот на Ванчо Китанов
на градскиот плоштад, учествуваше
и делегација на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево.
Цвеќе положија: сестрата на
Ванчо Китанов, делегации: на локалната самоуправа предводена од
градоначалникот Игор Поповски, на

Доделување на
традиционалните признанија

Дел од учесниците на
одбележувањето на Денот на
ослободувањето
им доделија традиционални признанија на заслужни граѓани и фирми
во општината.

Настапот на најмладитедецата од детската градинка
„7 ми септември“, Пехчево
Свое обраќање пред присутните имаше и градоначалникот Игор
Поповски, кој им го честита Денот на ослбодоувањето, при што ги
потсети своите сограѓани за далечната 1944 година пред 71 година, за
сите знајни и незнајни предци кои со
својата храброст и саможртвување
придонесоа во мир и просперитет да
се слави овој значаен ден за градот
Пехчево, кое ги обврзува сите наредни генерации и им дава поттик за зачувување на слободата и сите заеднички да градат поубава иднина.
По повод овој ден, градоначалникот и претседателот на Совоетот

Делегатот од ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево Никола
Спасевски и претседателот
на ООЕ на ОРОРМ БеровоПехчево Васе Пиличовски пред
споменикот на Ванчо Китанов
Свој придонес во одбележувањето на настанот дадоа и најмладите, децата од градината „7-ми
сесптември” Пехчево, кои настапија
со пригодна парограма.
Васе Пиличовски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Берово-Пехчево

Слободарски традиции

ОДБЕЛЕЖАН ЗАНАЧАЕН ИСТОРИСКИ НАСТАН
Во чест на 71-та годишнина
од формирањето на 50. дивизија на
НОВ и ПОМ, и 14.младинска ударна бригада „Димитар Влкахов“, Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево, во соработка со
Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ Берово, и Локалната самоуправа, го одбележа овој значаен историски настан. По овој повод, пред
споменикот во с. Митрашинци, по-

голем број делегации, меѓу кои, на:
локалната самоуправа на Берово и
Пехчево, Гарнизонот на Штип, ИО
на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево, Сојузот на борците (Главниот
одбор од Скопје и Општинските
одбори од Штип Берово, Радовиш),
положија свежо цвеќе.
Пред големиот број присутни почитувачи на слободарските
традиции (локалното население од

с. Митрашинци, ученици од ЦСУ
„Ацо Русковски“, градоначалникот на Општина Пехчево, Игор Поповски и други граѓани од Малешевијата), сеќавања за борбениот
пат на Дивизијата, евоцираше Јован Величковски, непосреден припадник и учесник во најзначајните
борбени дејства на оваа крупна воена формација , во чиј состав се наоѓале 3.523 борци и старешини.
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Во чест на овој значаен историски настан, ученици од подрачното училиште во с.Митрашинци,
настапија со пригодна културноуметничка програма.
По завршувањето на парограмата, за учесниците и гостие беше
организиран заенички ручек во дворот на црквата во с.Митрашинци.
Васе Пиличовски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

Од полагањето цвеќе пред
споменикот во с.Митрашинци

Дел од учесниците на овој историски
настан

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пишува: м-р Ристе Панов
Самата системска организација на управувањето со кризи во Република Македонија која нормативно и организациски се воспоставува
како систем, упатува на тоа дека станува збор за комплексна организациска структура, каде се предвидува
преземање на мерки и активности
од сите видови (превентивни и реактивни), од страна на многу учесници (надлежни субјекти) во системот,
во различни ситуации и состојби.
Успешното функционирање на еден
ваков систем подразбира развивање
на ефикасни механизми на негова
контрола и управување, во услови
на нарушена безбедносна состојба
во Републиката.
Заради непречено функционирање на системот за управување
со кризи во Република Македонија,
предлагање на одлуки и обезбедување на постојани консултации, координација, навремена реакција,
ефикасност и соодветно искористување на расположивите ресурси во
случај на кризна состојба, како и
обезбедување навремена, квалитетна и реална процена на загрозенос-

та на безбедноста на Републиката
во системот за управување со кризи
согласно Законот за управување со
кризи, се формираат следните органи и тела:
*Управувачкиот комитет (УК),
* Групата за процена (ГП),
*Центар за управување со кризи (ЦУК) и Регионални центри за
управување со кризи (РЦУК) и
*Главен штаб (ГШ) и Регионални штабови (РШ).
Управувачкиот комитет е
највисокото тело на Владата на кое
законот му ја доверува координацијата и управувањето со системот
за управување со кризи. Истиот го
сочинуваат министрите на министерствата за внатрешни работи,
здравство, транспорт и врски, одбрана, надворешни работи и раководителот на групата за процена. Во
работата на управувачкиот комитет,
законодавецот предвидел и учество на прествник на собраниската
комисија за одбрана и безбедност
и претставник на претседателот на
државата. Предлог за утврдување
на кризна состојба до управувачкиот комитет може да поднесе функционер кој раководи со некој орган
на државната управа, член на управувачкиот комитет, раководителот
на групата за процена и директорот
на центарот за управување со кризи.
Управувачкиот комитет го разгледува предлогот и предлага до Владата
утврдување на постоење на услови
за прогласување на кризна состојба
и подрачје кое е зафатено со кризна-

та состојба. Соодветно на тоа, дава
предлог за активирање на механизми за нејзино разрешување во согласност со законот за управување
со кризи. Со управувачкиот комитет
раководи лице од неговиот состав,
кое го назначува претседателот на
Владата.
Групата за процена е исто
така тело на Владата кое врши
постојана проценка на ризиците и
опасностите по безбедноста на Републиката и предлага мерки и активности за нивна превенција, рано
предупредување и справување со
кризна состојба. Групата за процена
согласно со Законот за управување
со кризи ја сочинуваат: директорите
на Бирото за јавна безбедност, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање,
директорите и замениците на директорите на Центарот за управување
со кризи и Дирекцијата за заштита
и спасување, заменикот на началникот на Генералштабот на Армијата,
како и раководителот на Службата
за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана. По потреба во работата на Групата за процена се повикуваат и други претставници на органите на државната управа, општините и на градот Скопје
и експерти за определената област.
Со Групата за процена раководи
лице од составот на Групата за процена, кое го определува претседателот на Владата.
Центар за управување со
кризи. Законот за Управување со
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кризи покрај тоа што ја уредува областа на управувањето со кризи има
и карактер на основачки закон. Со
него во системот за управување со
кризи се формира самостоен орган на државната управа, по положба и функција на дирекција, со
својство на правно лице. Називот
на самостојниот орган на државната управа е Центар за управување со
кризи и истиот е задолжен за обезбедување на целосната организациска, административна и стручна
подршка на телата и субјектите во
системот за управување со кризи.
Неговите основни надлежности се
состојат во:
-обезбедување континуитет во
меѓуресорската и меѓународната соработка, консултации и координација во управувањето со кризи;
-изработување и ажурирање на
единствена процена за сите ризици
и опасности по безбедноста на Републиката;
-предлагање на мерки и активности за разрешување на кризна состојба;
-извршување на други работи
утврдени со закон.
Во рамките на Центарот за управување со кризи се формираат и
посебни Регионални центри за управање со кризи во 35 Регионални центри, вклучувајќи го и градот
Скопје.
При Центарот за управување
со кризи се формира Главен штаб,
како оперативно-стручно тело кое
раководи со активностите за превенција и справување со кризни состојби. Главниот штаб го сочинуваат претставници од учесниците во
Управувачкиот комитет. Членови на
штабот се и раководителот на итната медицинска помош во Скопје,
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, претставници на
Армијата, Агенцијата за разузнавање и Дирекцијата за безбедност
на класифицирани информации. Со
Главниот штаб раководи директорот
на Центарот. Заради информирање,
следење на состојбата, размена на
податоци и информации, давање на
предлози за управување со кризна
состојба и изработка на единствена

процена, системот за управување со
кризи се организира на целата територија на Република Македонија.
Целосната организациска и институционална поставеност на телата и органите во Системот за управување со кризи во Република Македонија е претставена на следната
шема:
Како учесници во рамките на
системот за управување со кризи,
кои имаат различно ниво на поста-

та власт во државата, во системот
за управување со кризи ги извршува
следните надлежности:
-Донесува одлука за постоење
на кризна состојба, го определува
подрачјето кое е зафатено со кризната
состојба и презема потребни мерки и
активности за нејзино разрешување;
-За сите активности поврзани
со кризната состојба ги известува
Собранието и Претседателот на Република Македонија;

Парламентарен надзор

Влада на Р. Македонија

Управувачки комитет

Група за процена

Центар за управување со кризи

Главен штаб

Регионални центри

Регионални штабови

Шема:.Организациска и институционална поставеност на
системот за управување со кризи во Р.М.
веност на правата и обврските, определени од Законот за управување
со кризи се: органите на државната управа и органите на државната
власт, вооружените сили на Армијата и силите за заштита и спасување,
органите на општините и градот
Скопје, јавните претпријатија и установи, трговските друштва, граѓаните и нивните здруженија, невладините организации и по потреба
други субјекти.
Механизмите на системот за
управување со кризи целосно се во
ингеренција на Владата, владините
тела кои координираат и управуваат со системот и Центарот за управување со кризи како надлежен орган на државната управа за работите
од областа на кризниот менаџмент.
Владата како носител на извршна-

-По завршувањето на кризната
состојба поднесува писмено известување до Собранието и Претседателот на Република Македонија со
кое ги известува за сите преземени
мерки;
-Донесува одлука за употребата на ресурсите на органите на државната управа, органите на општините и градот Скопје и одлучува за
начинот на управување со нивната
употреба;
-Поднесува предлог до Претседателот на државата за употреба на
делови од Армијата на Р.Македонија,
заради справување со кризната состојба;
-Определува начин на користење на ресурси во сопственост на
јавните претпријатија и установи,
трговските друштва од посебен ин-
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терес и граѓаните и утврдува надоместок за нивната употреба;
-Одлучува за прифаќање и испраќање на хуманитарна помош и соработка заради справување со кризи;
-Донесува единствена процена
од сите ризици и опасности кои можат да го загрозат животот и здравјето на граѓаните, нивниот имот,
материјалните, природните и културните добра на државата, како и
нејзината општа безбедност;
-Одлучува за висината на средствата од буџетот на Р.М. наменети за превенција, рано предупредување и справување со кризи;
-Го уредува јавното тревожење
во Републиката и ги пропишува знаците за тревожење;
-Ја уредува примената на мерките за криптозаштита и противелектронското обезбедување за потребите на системот за управување
со кризи;
-Го уредува видот и начинот на
планирање и спроведување на обуките и вежбите, како и процедурите
кои задолжително се спроведуваат
во системот за управување со кризи;
-Врши други работи во согласност со законските прописи.
Министерствата и другите органи на државната управа учествуваат во превенцијата, раното предупредување и справувањето со ризиците и опасностите кои можат да
предизвикаат криза и кризна состојба во државата, во согласност со Законот за управување со кризи и другите закони кои ја уредуваат нивната предметна надлежност.
Од посебно значење за системот за управување со кризи е местото и улогата на Дирекцијата за заштита и спасување, кој е надлежен орган за планирање и организирање на
Системот за заштита и спасување во
Републиката и формирање, обука и
одржување на силите за заштита и
спасување, кои своите надлежности
продолжуваат да ги извршуваат и во
услови на кризи и прогласена кризна состојба, заради справување со
сериозни несреќи и катастрофи.
Трговските друштва и другите правни субјекти, се од посебно
значење за работата во кризна со-

стојба, и ги определува Владата на
Р.Македонија. Истите имаат обврска
да се подготвуваат за извршување
на нивните функции и задачи за

превенција и справување со ризици
и опасности кои можат да предизвикаат криза или кризна состојба во
државата или на одреден нејзин дел.

ПОСТАПКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ КРИЗНА СОСТОЈБА
Во случај на појава на кризна на сите расположиви човечки и масостојба Центарот за управување со теријални ресурси за отстранување
кризи свикува итна седницана Гру- на последиците од истата. По донепата за проценка (од ЦУК) со цел сувањето на Одлуката се активира
донесување заклучоци за презе- Главниот штаб при Центарот за упмање на потребните меркии актив- равување со кризи, кој треба да биде
ности од надлежните субјекти. Гру- во постојано заседавање.
пата за проценка ги разгледува сите
За прв пат од осамостојувањесознанија, информации и извештаи то на Р. Македонија, врз основа на
за конкретната состојба. Врз основа одредбите на овој закон беше прогна наведените проценки до Управу- ласена кризна состојба во јули 2007
вачкиот комитет (тело на Владата за година, заради надминување на прокоординација и управување со сис- блемите кои беа предизвикани со
темот за управување со кризи кое го масовните шумски пожари.
сочинуваат министрите за внатреЗа оваа година на 19 август
шни работи, за здравство, за транс- Владата на Република Македонија
порт и врски, за одбрана, за надво- донесе одлука за прогласување на
решни работи и Раководителот на кризна состојба во регионот на јужгрупата за процена), по потреба, во ната и северната државна граница
работата може да се вклучат и други поради зголемениот наплив на мифункционери. Управувачкиот коми- гранти, со што согласно правните
тет, имајќи ги предвид сите созна- прописи се отвори можност за сооднија за настанатата состојба во Ре- ветен ангажман и на АРМ. Ангажпублика Македонија и Предлогот манот на АРМ со прогласувањето
на Групата за проценка, ја известу- на кризната состојба треба да даде
ва Владата на Република Македо- резултати: Прво, да се зголеми безнија за одредената состојба или и бедноста и спокојството на локалнопредлага прогласување на кризна то население и второ, да се обезбеди
состојба. Врз основа на заклучоци- посеопфатен пристап во третманот
те на Управувачкиот комитет, Вла- на лицата кои изразиле намера да
дата на Република Македонија,на бараат азил во Република Македоитна седница, донесува Одлука за нија согласно капацитетите и препрогласување кризна состојба на за- пораките на конвенциите чиишто
грозеното подрачје и за ангажирање потписник е Република Македонија.

ОФИЦЕР - 35
Законот за управување со кризи, посебно место и улога им дава
на Единиците на локалната самоуправа и граѓаните, како најмасовен
субјект во системот за управување
со кризи. Заради постојано информирање и следење на состојбите на
целата територија на Републиката,
се формираат 35 регионални центри за управување со кризи, со се-

дишта во општините утврдени во
Законот за управување со кризи.
Врз основа на Законот за локална
самоуправа11 , општините имаат
право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес и од
локално значење, како што се работите од областа на управувањето со
кризи и заштитата и спасувањето,
пред се на животот и здравјето на

граѓаните и сите материјални добра на територијата на општината.
Исто така единиците на локалната
самоуправа спроведуваат подготовки и преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други
несреќи и од последиците предизвикани од нив и други.

Практична обука со пешадиско оружје

УСПЕШНИ ГАЃАЊА

Согласно со годишнината програма за едукација и обука на резервните офицери и подофицери на
ОРОРМ, на 3.октомври, во регионот на Штип (стрелиштето „Пенуш“ и касарната „Јане Сандански“), за 100-ина членови од 13
ООЕ на ОРОРМ од источниот и од
повардарскиот дел на Македонија,
беше реализирана еднодневна обу-

Запознавање со тактичко-техничките
карактеристики на оружјето и
целта на гаѓањата од страна на
потполковник Бранко Петковски
ка – подготвителни гаѓања со АП
7,62 мм и со пушкомитралез 7,62
мм на реден број 1. Покрај нив, на
овие гаѓања беа вклучени и 30-ина
студенти од државните и од приватните Универзитети кои немаат доволно познавања од одбраната, како
значајна општествена област, ниту
пак, го познаваат оружјето и военотехничкитге средства со кои располага АРМ.
Пред почетокот на гаѓањата,
командантот на Вториот механизиран – пешадиски баталјон, потполковник Бранко Петковски, ги запозна со тактичко-техничките карактеристики на оружјето и целта
на гаѓањата, при што, младите сту-

Дел од присутните на гаѓањето
денти кои за првпат требаше да користат огнено оружје (АП 7,62 мм),
подетално ги запозна со начинот на
ракувањето и битните елементи за
остварување на успешни резултати. Со гаѓањата раководеше капетанот Звонко Данилов, со неговиот
помошник, постар водник I класа,
Марјан Шаринов.
По
успешно
завршените
гаѓања, на кои беа остварени одлични и многудобри резултати (65% беа
оценети со „надминал стандард“, а
35% “исполнил стандард“), во касарната „Јане Сандански“ беше организирано предавање на тема: „Процесот на донесување воени одлуки
во АРМ“. Успешната презентација

на оваа актуелна тема од одбраната, на заменикот на командантот на
1.МПБр, полковник Велин Стојановски, беше проследена со посебно внимание од присутните.
За успешната реализација на
оваа еднодневна обука, посебно се
значајни ангажирањата на: претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Штип, Стојанче Димов, како и 2.
баталјон на 1. МПБр кој обезбеди
логистичка поддршка. Еднодневното дружење на учесниците на обуката заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче.
Живко Трајановски

По завршените гаѓања предавање одржа полковник Велин
Стојановски
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Запознавање со начинот на ракување со
оружјето

Обраќање на претседателот на ОРОРМ по
успешно завршените гаѓања

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО
НА ШТИП И ДЕНОТ НА РАЃАЊЕТО НА ГЕНЕРАЛ
МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ

На иницијатива на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Штип, а во соработка со локалната самоуправа на 6.ноември
(Денот на раѓањето на генералот М.Апостолски) и на 8. ноември (Денот на ослободувањето на
Штип), градот под Исарот беше
исполнет со славеничка атмосфера.
Пред споменикот и бистата
на генерал-полковникот Михаило Апостолски, се оддржа свеченост на која за ликот и делото на
најголемиот македонски војсководец и командант на Главниот
штаб на НОВ и ПОМ, пригоден
говор за неговиот животен пат, од
раѓањето во штипско Ново Село,
па се до извојувањето на големата победа над фашизмот и создавањето на сопствена држава, оддржа Стојанче Димов, претседател на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Штип.
На чинот на чествувањето,
учествуваа 100-ина граѓани на
Штип, делегација на локалната
самоуправа предводена од градоначалникот Илчо Захариев, преставници на Гарнизонот на АРМ
во Штип, преставници на поли-

тичките партии во Советот на
Општината, резервни офицери и
преставници на Боречката организација.
Пред споменикот на Михаило Апостолски беа положени букети свежо ц веќе на повеќе делегации, а литературната секција при
гимназијата „Славачо Стојменски“, презентира поетски рецитал
во кој беа содржани повеќе авторски творби на теми од НОВ и вековните стремежи на македонскиот народ за слобода и за сопствена
држава.

Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Штип и Општинскиот одбор на Сојузот на борците од
Штип, покренаа иницијатива до
локалната самоуправа, во градот
да се изгради нов споменик на генералот Апостолски, кој достоинственото ќе го симболизирфа ликот и делото на големиот војсководец, академик, историчар и научник.
Стојанче Димов
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Штип

Полагање цвеќе пред споменикот на генерал-полковникот
Михаило Апостолски

ОФИЦЕР - 37
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

МИРЧЕ АЦЕВ – ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКОТО
РЕВОЛУЦИОНЕРНО ДВИЖЕЊЕ

По повод 100-годишнината од раѓањето на народниот херој
Мирче Ацев, во градската библиотека „Борка Талески“ во Прилеп,
ОРОРМ организира свечена академија посветена на ликот и делото
на херојот, еден од организаторите
на Народноослободителната и антифашистичка војна и секретар на
Привременот ПК на КПЈ за Македонија.

на Општина Прилеп, Марјан Ристески, а богатото револуционерно
дело во краткиот животен век на
херојот (убиен е на 27 – годишна
возраст), подетално беше презентирано во рефератот на претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски. Тој, во своето излагање потсети на многубројните факти и интензивни ревоилуционерни активности со кои бил исполнет

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски полага цвеќе пред
бистата на Мирче Ацев
Делегации на локалната самоуправа; на Гарнизонот на АРМ;
на гимназијата „Мирче Ацев“; на
Здужението Прилепски бранители и на ОРОРМ, положија свежо
цвеќе на Могилата на непобедените, на бистата на Мирче Ацев, како
и во касарната и во гимназијата кои
го носат името на народниот херој
Мирче Ацев. На свечената академија, на која присуствуваа голем
број граѓани на Прилеп, поздравно
обраќање имаше градоначалникот

Ученици со каранфили пред бистите на
народните херои

неговиот младешки живот заради
кои со право се нарекува великан
на македонското револуционено
движење, трибун на македонската вековна непокорна борба, храбар патриот и предводник на тогашната Комунистичка партија на
Македонија. Посебно беше акцентирано неговото дружење со Страшо Пинџур и нивните заднички активности, особено во: Кавадарци,
Неготино, Прилеп, Битола, Охрид,
Штип и Струмица.

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски со учениците на
најдобрите литературни творби

На свечената академија на:
ЕЛС Прилеп, касарната, гимназијата и КУД кои го носат името Мирче Ацев, претседателот на ОРОРМ,
Малковски, им додели Благодарници.
На присутните на ова достоинствено чествување се прочитани најдобрите литературни творби
на тема: „Животот и делото на народниот херој Мирче Ацев“, а до-

битници на првите три награди се
учениците од гимназијата „Мирче
Ацев“: Милена Трајкоска, Симона
Паскоска и Теодора Тасеска.
Во културно-уметничката програма, со сплет од фолклорен пејсаж
настапи КУД „Мирче Ацев“ од Прилеп, а настаноат беше покриен од локалните и регионални медиуми.
Влатко Котески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Поздравно обраќање на градоначалникот на
Општина Прилеп, г-дин Марјан Ристески
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Полагање цвеќе на Могилата на непобедените

СТО ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА НАРОДНИОТ
ХЕРОЈ МИРЧЕ АЦЕВ
Оваа јубилејна година е година кога во Македонија се прославува седумдесет години од победата над фашизмот, исто како што во
2014 година одбележавме седумдесет години од конечното ослободување на Македонија, настан кој седумдесет години е персонифициран во секоја македонска душа како
обележје кое со златни букви трајно ќе биде впишан во македонскиот историски пантеон. Судбината
сакала оваа година да празнуваме
уште една голема годишнина - сто
години од раѓањето на великанот
на македонското револуционерно
движење, трибунот на македонската вековна непокорна борба, еден
од организаторите на Народноослбоодителната и антифашистичка
војна во Македонија и предводник
на тогашната Комунистичката партија на Македонија, храбриот македонски патриот и корифеј на бескомпромисната македонска борба - народниот херој Мирче Ацев.
За неговата куса животна сторија,
полна со секојдневни активности на планот на револуционерната
борба за слободата на својата сакана Македонија и својот македонски
народ, досега е пишувано по разни
поводи. Во оваа пригода само ќе
се потсетиме за ликот и делото на
овиј корифеј, за неговиот придонес
во сите сфери од животот во Македонија, сî со цел, уште еднаш да чу-

еме и да се восхитиме, макар и за
кусо, за оваа величина која е гордост на сите Македонци каде и да
се.

Мирче Ацев
Животната сторија за Мирче
Ацев започнува во далечната 1915
година на 20. век во с. Ореовец,
Прилепска околија. Во оваа година, на 26 септември, во семејството на Дончо и Пара Мирчеви се
роди петтото по ред, а прво машко
дете. Го крстиле Димче, во знак на
сеќавање на прославениот војвода,
а роднина на неговиот татко. Димче во својот дом ги добил првите

сознанија за животот но и за историјата, посебно онаа од пред и по
Илинденскиот период. Според некои негови хроничари, најверојатно тоа и било пресудно понатаму
ликот и делото на Димче да се профилира на револуционерен план
во наредниот период. Целиот негов кус животен век, всушност, и
ќе биде посветен на таа идеја, да го
следи патот на неговите прославени роднини илинденци и борци за
слободата на Македонија и да даде
свој прилог во продолжувањето на
таа идеја. Но, целокупната дејност
на Мирче Ацев ќе се одвива во сосема подруги општествено-политички и економски услови.
Во своето родно село Ореовец, Мирче завршува четиригодишно основно училиште, во Прилеп првите четири класа гимназија
а останатото дообразување го продолжува во гимназијата во Битола.
Целиот период од активноста на
Мирче во периодот до 1941 година
е комплексен, содржаен и исполнет
со настани кои се движат како на
филмска лента. Позната е неговата
бунтовност во Битолската гимназија кога врз неговите блиски другари и врз оснататите ученици Македонци од страна на великосрпскиот училишен режим се вршела отворена денационализација и
асимилација и нивно прикажување
како Срби. Тие конфликти длабоко
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оставиле трага во душата на Димче. Но, истовремено, уште повеќе
ја зацврстиле вербата дека само со
отпор, со знаење и организираност,
може да се сузбие таа опасна тенденција на тогашниот режим. Затоа
Мирче се обидувал преку разните организациони форми да влијае
врз учениците и да им укажува на
штетните последици од таа застрашувачка националистичка политика во однос на иднината на македонскиот народ. Ги користел сите
поводи, излети, скаутски планинарења, но и состаноците на револуционерните кружоци во Прилеп и
Битола. Посебно таа негова активност дошла до израз за време на
петтомајските општински избори
кога со своите другари агитирале
за листата на д-р Глигур Тофоски.
Посебно експлицитна и емотивна е реакцијата на Мирче за време
на родителската средба во Прилепската гимназија, при крајот на септември 1940 година, во однос на
негирањето на македонскиот јазик
и неговото омаловажување како
“цигански јазик” од професорите
во гимназијата. Ова е време кога
Мирче е веќе студент на Правниот
факултет на Белградскиот универзет. Реакцијата на таа тешка квалификација била жолчна, бескомпромисна и предизвикала реакција кај
сите присутни, а посебно кај Методија Андонов - Ченто, кој исто
така бил присутен на состанокот.
Власта реагирала молскавично, но
само благодарение на брзата реакција на партиската организација во
Прилеп и негово испраќање за Белград, Мирче го избегнал апсењето.
РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА
АКТИВНОСТ НА МИРЧЕ
АЦЕВ НА БЕЛГРАДСКИОТ
УНИВЕРЗИТЕТ
Посебно е за одбележување
револуционерната активност на
Мирче на Белградскиот универзитет. Тој таму се запишува во 1937
година, веднаш по завршувањето на повисоките класови во Битолската гимназија. Овој период е
време на постојани континуирани
активности на Мирче, во соработ-

ка со другите македонски студенти, на повеќе полиња. Во Белград,
Мирче ги доживува и првите борбени крштевања со полицијата и
жандармеријата но, и првите повеќедневни апсења.
Неизмерна била радоста на
Мирче Ацев кога во свои раце ја
држел книгата “Бели Мугри” на
Кочо Рацин. На радоста и немало крај. Сонот на Мирче полека се
остварувал на хоризонтот на вечниот непокор на македонската борба
- само преку пишаниот македонски збор да се докаже повеќеилјадната македонска историја и опстој.
Во Белград Мирче непосредно се
дружи со Кочо Рацин, со Кузман
Јосифовски, со Трајко Капчев, со
Борка Талески и со другите корифеи на македонското националноослободителното движење. Но,
во Белград Мирче е неразделен и
со Страшо Пинџур, истакнат партиски активист, близок соборец
на Мирче, организатор на повеќето револуционерни активности во
Тиквешијата. Истата идеја водилка
ги споила овие две маркантни фигури - а таа била како да се дојде
до слободата на Македонија и македонскиот народ. Судбински биле
предодредени да бидат родени во
истата 1915 година, заеднички да
работат на сите организациони
планови, заеднички да агитираат и
да учествуваат во сите значајни настани и активности, сѐ до нивната
заедничка смрт во 1943 година.
Активностите на Страшо и
Мирче на Белградскиот универзитет, се многубројни и содржајни. Во тоа време, Белградскиот
универзитет претставувал пред се
здраво борбено јадро на предвоеното напредно револуционерно движење. Мирче и Страшо биле едни
од организаторите и предводниците на Друштвото “Вардар”, а Страшо Пинџур и еден од основачите
при неговото формирање во септември 1936 година. Политичкото
значење на ова Друштво се состоело во тоа што го осудувало националното и социјалното угнетување
на македонскиот народ, денационализаторската и експлоататорската

политика на тогашната великосрпска власт, спроведувана во Македонија. Поради тие ставови, и понатамошните се поексплицитни демонстративни активности на српскиот
режим кон Македонците, полицијата подоцна ја забранила неговата активност. Како реакција на тој
став, Страшо и Мирче, и другите
македонски студенти формирале
Покраински одбор на македонските студенти. Набргу и оваа форма
на активност од страна на српската
полиција била растурена, а Страшо
бил неколку месеци држен во притвор. “Јас сум Македонец”, гордо и
со високо крената глава му одговорил Страшо на судијата кој го прашал што е по националност. Овој
смел пркос само додатно ја продолжило истражната постапка, која се
завршила во октомври 1938 година
со пуштање од притвор поради немање на докази.
Мирче Ацев и Страшо Пинџур
во Македонија се вратиле во првата половина на декември 1938 година. Двајцата неразделни другари, најпрво ја посетиле мајка му на
Страшо во Неготино. Наредните
години се период исполнет со секојдненви активности на двајцата
неразделни другари и сопартијци.
Изборите во декември 1938 година
и организирањето на Студентската колонија во Охрид во годините
1938, 1939 и 1940, како и формирањето и зацврстувањето на партиските и скоевските организации во
Кавадарци, Неготино и Прилеп и
нивните околии и, организирањето
на Илинденските демонстрации во
1940 година во Охрид, се само дел
од активностите коишто Мирче и
Страшо ги организирале и ги спровеле во овие години.
МИРЧЕ АЦЕВ И СТРАШО
ПИНЏУР ОРГАНИЗАТОРИ
НА СТУДЕНТСКАТА ЛЕТНА
КОЛОНИЈА ВО ОХРИД
Мирче Ацев и Страшо
Пинџур се едни од главните организатори на Студентската летна колонија во Охрид, на која секоја година присуствувале преку 80 студенти од Македонија и другите
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краишта на тогашното Кралство
на Југославија. Таму се развила
една засилена дејност, се одржувале различни предавања, меѓу кои, и
за македонската историја. Страшо
и Мирче, подпомогнати од Кузман
Јосифовски - Питу, најмногу работеле со рибарите, а секојдневните
контакти придонеле да дојде до организационо заврствување на младината во овие два града. Поради
организрањето на Илиденските демонстрации во Охрид во 1940 година, Мирче е затворен од полицијата, но само благодарение на гласните демонстративни барања да биде
пуштен, тој по два дена притвор
бил ослободен. Меѓутоа, полицијата наголемо се спремала да го уапси Мирчета. Затоа тој преминува во
илегалност и се дислоцира во Скопје, во седиштето на Покраинскиот
комитет на КПМ каде што е ангажиран да работи на партиската техника. Тука, Мирче дава нов импулс
во динамичното работење на партиската техника. Органот, односно
обновениот партиски Билтен на
ПК на КПМ “Искра” бил отпечатен
во импозантни, за тогашни услови,
500 броја, додека повеќето издадени летоци и прогласи биле отпечатени во преку 2000 примероци.
На 6. април 1941 година, германската армија извршила напад
врз Кралството Југославија. Биле
бомбардирани неколку градови во
Македонија. Скопје бил најжестоко бомбардиран. Во тие исклучително драматични моменти, ПК на
Мирче и на Страшо им дава задача да заминат во внатрешноста на
Македонија. Мирче и Страшо многу емотивно го доживеале дрското и кукавичко бомбардирање на
Скопје и на останатите градови во
Македонија. Пред се, поради големиот број невини жртви и разурнувања. Затоа, уште пред ПК да заземе официјален став, тие непоколебливо застанале на линијата за
вооружено востание што македонскиот народ требало да го поведе
за свое дефинитивно национално
ослободување. Таа нивна констатација и желба, тие мошне автентично и одушевено им ја пренесувале

на сите револуционери и други национално определени лица во градовите кои ги посетиле веднаш по
бомбардирањето.
Веднаш по овие настани,
Мирче и Страшо пешки заминуваат најпрво за Велес, а потоа за
Кавадарци и Прилеп. Во Прилеп
Мирче и Страшо пристигнуваат качени на германски тенк, по понудата од германските војници да не
одат пеш до Прилеп. Сиот свој ентузијазам и енергичност, двајцата
револуционери посебно ќе ги насочат во подготовките за кревање
на оруженото востание. Секојднев-

Страшо Пинџур
ни се разговорите и договорите со
сите активисти од повеќе градови
на Македонија за начинот како да
се започне борбата. Оваа засилена
активност извесно време ќе биде
сопрена со заминувањето на Страшо и Мирче, но и на други студенти од Македонија во Софија, заради регулирањето на натамошниот
статус на студенти. Но, по длабоките разијдувања околу националното прашање со тогашниот ректор
на Софискиот универзитетот, професорот Станишев, дефинитивно
тие се откажуваат од студирањето
и, понатамошниот живот, свесно
и го посветуваат на револуцијата и
оруженото востание.
По воспоставувањето на бугарската окупаторска власт во Македонија, состојбите од корен се
промениле. Уште повеќе, двајца-

та револуционери работат на побрзото имплементирање на идејата за оружено востание. Нивната пожртвуваност и посветеност
за оваа цел, најдобро е воочена од
страна на ПК. По формирањето на
новиот ПК на КПМ, бил формиран
и Покраински воен штаб чии членови станале и Мирче Ацев и Страшо Пинџур. Како членови на Штабот, Мирче и Страшо, често се на
теренот во остварувањето на нивната цел за организирање на оружената борба на македонскиот народ против бугарскиот фашистички окупатор.
Во меѓувреме, Мирче Ацев
во Прилеп ја возобновил партиската техника при МК на Прилеп во
домот на Милан Чаушот. Под негова контрола, тука бил отпечатен
Прогласот на ПК по повод нападот
на Хитлер на Советскиот Сојуз, растурен низ целиот град на празникот
Петровден. Тоа било повод бугарската полиција да преземе опсежни
мерки на безбедност и откривање
на тие кои го растуриле Прогласот.
Полицијата имала сознанија дека
во таа работа бил замешан Мирче.
Затоа, било решено тој, заедно со
Кузман Јосифовски, Борка Талески
и Тарцанот да заминат во илегала.
По извесен престој во Крушево,
Мирче во средината на август 1941
година од ПК добил задача да замине како инструктор во Струмица и
во Штип. Тој, таму бил во својство
на инструктор по партиска и воена
линија. Се задржал три дена и бил
сместен во куќата на Паца Бишева,
каде воедно ги организирал и состаноците на МК на Струмица. Кон
крајот на септември и почетокот на
октомври 1941 година, Мирче повторно ги обиколил партиските организации во Струмица и во Штип.
Овојпат, обиколката и престојот на
Мирче имале карактер на ревизија,
проверка и контрола на поставената и завршената работа за организирање на партизански одред и
почетокот на оруженото востание.
Кон крајот на април 1942 година,
Мирче по третпат престојувал во
Струмица и во Штип. Посетите на
Мирче биле во врска со нездравите
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појави и состојби во ПК на КПМ,
каде што работите не оделе добро,
особено по расформирањето на првите партизански одреди и јануарското советување на ПК одржано
на 7 јануари 1942 година во Скопје.
Сите овие посети придонеле да не
дојде до натамошно раслојување во
движењето и да се зацврсти вербата
во оружената борба како единствен
пат до долгопосакуваната слобода.
По заземањето на правилниот пат за оружена борба и кревање
на оруженото востание во Македонија, на кој став цврсто стоеја Мирче и Страшо, подготовките за тој
чин се интензивираа од средината
на септември 1941 година.
ОРУЖЕНАТА БОРБАЕДИНСТВЕН ПАТ ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА
МАКЕДОНИЈА
Со првите истрели на партизанските пушки на партизанските
одреди од Прилеп и Куманово, на
11 октомври 1941 година, извојувана била линијата на Мирче Ацев
и Страшо Пинџур, како и на цела
плејада револуционери од тоа време, дека само оружената борба е
единствениот пат за ослободувањето на Македонија. Иако овие почетни оружени судири не траеле долго
и набргу потоа одредите биле разбиени, сепак, целта била постигната, започнало оруженото востание
кое во наредните години се повеќе
ќе се интензивира.
Во ноември 1941 година Мирче заминал во Битола како член на
ПК и на Покраинскиот воен штаб.
Во текот на зимскиот период на
1941-1942 година, најголемата активност двајцата револуционери
ја насочиле кон организирање на
нови партизански одреди во 1942
година. Во тоа својство, тие посетиле повеќе партиски организации.
При крајот на март 1942 година,
Мирче ја посетил Велешката партиска организација во својство на
ревизор и на член на ПК.
Уште поголема улога и значење на овој план е спроведено по
поставувањето на Мирче Ацев за
секретар на Привремениот ПК на

КПЈ за Македонија. Во меѓувреме,
Покраинскиот воен штаб прераснал во Главен Штаб на Македонија.
Целиот нареден период на двајцата револуционери е посветен на
организационото зацврстување на
партиските организации и темелни
подготовки за масовно исфрлање
на партизански одреди во Македонија во текот на 1942 година. Резултатите од таа нивна активност биле
повеќе од задоволувачки. За да
даде спој на минатото со тогашните современи прилики, по иницијатива на повеќето месни комитети
од градовите во Македонија, а по
целосно разбирање и одобрение на
Мирче и Страшо, најголемиот број
од новоформираните партизански
одреди ги понесоа имињата на истакнатите борци за слобода од пред
и по илинденскиот период. Така,
новите одреди ги добија имињата на Даме Груев, на Пере Тошев,
на Питу Гули, на Ѓорче Петров и
на Димитар Влахов. Според Мирче, традицијата, борбената, рево-

Од формирањето на
Баталјонот „Мирче Ацев”
на 18 август 1943 година на
Славеј Планина
луционерната традиција на македонскиот народ, одиграла пресудна
улога во сеопфатното обединување
на македонскиот народ во текот на
НОВ, кое, експлицитно, најмногу
дошло до израз во борбата против
бугарскиот фашистички окупатор.
Факелот на слободата бил силно
запален. Борбени единици се формирале во повеќе места на Македонија и се до зимата на 1942 година, тоа особено земало замав во
Велешко, Прилепско, Крушевско,
Битолско и Преспанско. Целосниот
разгор на оружената партизанска
борба, всушност, токму во времето

кога во раководството на Привремениот комитет на ПК и новоформираниот Главен штаб, членуваат
Мирче и Страшо.
МИРЧЕ И СТРАШО ВО
ПОСТОЈАНА ВРСКА СО
ПАТРИЗАНСКИТЕ ОДРЕДИ
Ова е време на Мирче и Страшо, како што некои автори со право запишале во своите белешки и
други записи посветени на двајцата херои. Мирче и Страшо биле во
постојана непосредна врска со одредите, ги обиколуваат, учествуваат во креирањето на борбените активности и, директно учествуваат
во повеќе оружени акции. Борбениот дух на Македонецот е во голема експанзија. Цели територии
се под контрола на македонските
партизански одреди, а е разбиена
и комплетната административна и
училишна власт. Тоа за бугарскиот
окупатор бил голем пораз кој најмногу се огледа во губењето на моралот и заминувањето на енормно голем број учители и други
претставници на власта од повеќе
населени места, пред се, од селата во градовите. Тоа ги приморало
Бугарите, преку своите судови да
донесуваат судски одлуки од ноември 1942 година, со кои овие двајца
најистакнати борци на македонското народноослободително движење
се осудуваат на смрт во одсуство.
Тоа, ниту ги заплашило, ниту пак,
ги забавило активностите на Мирче и Страшо. За да го стимулираат
и уште повеќе да го разгорат оруженото востание во Велес, Мирче и
Страшо, во текот на октомври 1942
година, извесен период престојуваат и директно учествуваат во борбените акции на најголемиот партизански одред во Македонија во
1942 година, велешкиот партизански одред “Димитар Влахов”. Кога
ја завршил посетата на Одредот,
Мирче и Страшо се вратиле во Велес, а потоа заминале назад во Скопје. По кусо време, тие повторно се
вратиле во Велес. Во тоа време тие
со себе ги донеле и сликите на кои
биле сликани борците на партизанскиот одред “Д. Влахов” кои ги на-
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правиле за време на нивниот престој во Одредот. Тие слики денес
претставуваат најавтентична документација за составот и положбата
на Одредот. Освен овие слики, други слики за пратизанскиот одред
“Д. Влахов”, нема. Овие фотографии од Мирче и Страшо биле пренесени и во ПК.
Бугарскиот окупатор ги крена на нозе сите свои расположливи сили за да ја уништи нараснатата и разгорена народноослободително борба. Посебно внимание посвети на пронаоѓањето
и ликивидирањето на неговите
водачи. За жал, таа цел таа ја постигна во еден студен зимски ден
на 18 декември 1942, во месноста
Долно Дуќани, во Велес. На овој
ден, бугарската власт ги уапси
Мирче и Страшо и под силно полициско обезбедување ги донесе
во Скопје. Тука започнуваат сизифовските маки на двајцата млади
револуционери. Во обидот да дознаат нешто повеќе за начинот на
организираната борба и нејзината
распространетост, двајцата херои
биле подложени на жестока физичка тортура. Засекогаш во аналите на македонската историја ќе

биде запишано известувањето на
бугарскиот агент и полицаец дека
најпрво Страшо починал од жестокото тепање, а Мирче умирал
без збор да прозбори. Веднаш потоа следувала наредбата. Страшо
бил закопан, а веќе мртвото тело
на Мирче било фрлено од прозорецот на истражниот затвор, вешто изведувајќи сцена за наводното
бегање на Мирче преку прозорот.
Така заврши сторијата за овие
двајца корифеи на македонската
националноослободителна борба.
Можеби има некаква чудна симболика, скоро сите наши познати
личности, од Александар Македонски па се до Мирче и Страшо,
умираат доста млади. Овој чин и
дел од македонската историја, во
еден свој кус запис за Мирче, најилустративно го овековечил Коле
Чашуле со зборовите:”Ако има во
смртта некаква симболика, тогаш
смртта на Мирче Ацев и на Страшо Пинџур ја искажува на најимпресивен начин таа симболика.
Зашто, познато е дека во некои
мигови од таа премрежна, и имелна во извесна смисла, 1942 година, имено Мирче Ацев и Страшо
Пинџур се најдоа на привремено,

оддалечени позиции. Историјата
допрва ќе изврши анализа на преписката што е останато по нив.
Меѓутоа, смртта, одбирајќи ги да
умрат заедно, како да сакаше на
сите да им докаже дека обајцата,
и страсни и усвитени, и загрижени и лути, беа само две, заедно
проникнувачки страни на една и
иста борба и вистина...Тука се корените на народниот мотив од тие
два живота да изгради, и да исповеда, легенда. А легендата ја има,
кога е вистинска, иднината да се
разрастува низ времето”.
Една година подоцна, револуцијата ќе почне да ја почитува и
да ја одгледува сопствената традиција, традиција на нејзините
херои. Првите баталјони на новата македонска народноослободителна војска ќе ги добијат имињата на јунаците - првиот баталјон
формиран на Карорман, на 18 август 1943 година, ќе го добие името на Мирче Ацев, а потоа, уште
еден баталјон ќе го добие името
на Страшо Пинџур. За да остане
во историјата. И да памти македонскиот народ од век и занавек.
Зашто тие тоа го заслужија.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски

Проверка на психофизичката способност

УСПЕШНА ЕДНОДНЕВНА ОБУКА
Во рамките на Програмата
за едукација и обука, а по повод
70-годишнината од победата над
фашизмот, на 17.октомври, во
Пробиштипскиот регион беше
успешно реализирана еднодневна обука за младите резервни
офицери и подофицери од Повардарскиот и источниот дел на
Република Македонија.
Во еднодневната обука на
која учествуваа над 100-тина резервни офицери и подофицери,
беа остварени планираните три
содржини: кондиционо-рекреативен марш; методско-показна
вежба и разгледување на манастирот “Св. Гаврил Лесновски“
во Лесново.

Учесниците на маршот
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Почеток на маршот
По кратките поздравни обраќања на претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, и домаќинот – претседателот на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ, резервниот потпоручник Злате Анчов, кондиционорекреативниот марш се реализира на релацијата Пешка – манастир „Св. Гаврил Лесновски“
во должина од 10 км. Двоиполчасовното движење од стартната
позиција (450 метри н.в., до крајната точка (на 1100 метри н.в.),
беше во функција на проверка
на психофизичките способности
на учесниците. Во рамките на
методско показната вежба, беа
презентирани две содржини: поставување на мал команден ша-

тор М-70, и давање прва помош
– згрижување на повредени при
гаѓања и други вежбовни активности (прострелна рана на шака,
на нога, на натколеница, на абдомен, на рака, на прсти, повреда на рамо, давање на кислород),
пред транспортирање на санитетска установа.
Со презентирањето на првата содржина, раководеше постариот водник I класа, Владимир
Ристовски од 2.МПБ на 1. МПБр,
а со втората, Олгица Пепелашева – Мојсова, претседател на
Секцијата на резервни офицери
– медицинари при ОРОРМ. Во
завршниот дел, учесниците на
оваа обука го посетија Лесновскиот манастир што се наоѓа во

Методско показната вежба: поставување на мал
команден шатор М-70

недопрената природа на падините на Илин Врв на н.в. од 1200
метри. Според информацијата на
отец Митрофан, овој монашки
машки манастир како православно светилиште го основал Свети
Гаврил Лесновски во 11-от век, а
познатиот зограф Петар Гарката,
во 1814 година го изработил убавиот иконостас. Во 14-от век, во
манастирот престојувале 300 монаси кои биле активно ангажирани во Препишувачката школа.
Еднодневното дружење на учесниците на обуката заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче што го подготви 2.МПБ од Штип.
Живко Трајановски

Методско показната вежба: давање прва помош
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ од
Делчево со која раководи Светлана Илиевска, во своите програмски активности посебно
внимание им посветува на слободарските традиции и на значајните историски настани од
подалечното и поблиско минато.
Во контекст на ваквите определби, на 7. септември, во
Делчево беше одбележана 71.
година од ослободувањето на
градот и 24 – годишнината од самостојноста и независноста на
Р. Македонија. По овој повод, во
Спомен домот на АСНОМ, беше
отворена изложба на карикатури
под наслов „Македонски револуционери и војводи“ на академскиот сликар Никола Анѓелковски, а пред споменикот на загинатите борци од Делчево, беше
презентиран пригоден рецитал
на КУД „Гоце Делчев“.
Градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански,
на свеченостите по овој повод,
на граѓаните, на претстаавниците на боречката организација
кои директно учествувале во ослободувањето на градот, како и
на присутните резервни офице-

ЧЕСТВУВАЊА

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево полага цвеќе пред
споменикот на загинатите борци
ри, им ги честита двете значајни
годишнини.
Пред споменикот на загинатите борци во НОАВМ, во знак
на почит, свежо цвеќе положија
повеќе делегации, меѓу кои: на
локалната самоуправа предводена од градоначалникот; на Советот на општината; на Боре-

чката организација; на ООЕ на
ОРОРМ од Делчево, како и на
поголем број политички партии
и други локални институции.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Делчево

Извршен одбор на Собранието на ОРОРМ

ДОНЕСЕНИ ЗНАЧАЈНИ ОДЛУКИ
Осумнаесеттата седница на
Извршниот одбор на Собранието
на ОРОРМ, се одржа на 10-ти ноември 2015 година во Штип. На
оваа седница, со која раководеше
претседателот, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски се работеше по следниот дневен ред: Извештај за активностите на ОРОРМ од 20-ти
септември до 10-ти декември;
Договор за Програмските активности на ОРОРМ во 2016 година;
Одлука за организирање на Тркалезна маса по повод 15 годишни-

ната од воениот конфликт во Република Македонија во 2001 година на тема: „ Македонија 2001
година – Македонија 2016 година, реалност и заблуди“; Одлука
за свикување на VIII-то Собрание на ОРОРМ; Одлука за формирање пописна комисија; Одлука за касов максимум за 2016
година; Одлука за орочување на
средства; Одлука за распоредување на дел од вишокот финансиски средства со Годишна сметка за 2015 година; Одлука за ис-

плата на авторски хонорари.
Образложение
на
Извештајот за активностите на
ОРОРМ за периодот од 20-ти
септември до 10-ти декември,
поднесе претседателот, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски. Во однос
на втората точка значајно е да се
напомене дека се утврдија Програмските активности за 2016
година, додека сите предложени
Одлуки беа едногласно усвоени.
Тони Мицевски
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
Дебатите и различните толкувања за глобализацијата честопати се поврзани со прашањата поврзани со дефинирањето
на глобализацијата. Разни теортичари ја опишуваат глобализацијата како „платформа на капитализмот“ или „доцен модернизам“ без специфизирање на
содржината на тие фрази.
Денес сме сведоци на тоа
дека во секојдневната комуникација помеѓу државниците, политичарите, постојано се употребува поимот глобализација, а
истовремено малкумина го знаат вистинското значење на овој
поим. Имајќи го предвид фактот
дека глобал значи целост, глобален е сеопфатен, тогаш глобализмот ќе претставува начин на
гледање на настаните и проблемите глобално.
Робертсон
(Roland
Robertson) го дели временскиот пат на глобализацијата во пет
фази:
• „Првата фаза, или ембрионална фаза, започнува од почетокот на XV век и трае до средината на XVIII век,
• Втората фаза, или почетна фаза, започнува од средината
на XVIII век и трае до 1870 година,
• Третата фаза, или имитирачка фаза, започнува од 1870 г.
и трае до средината на 1920 година,
• Четвртата фаза, или борба за хегемонија, започнува од
1920 година и трае сè до доцните 60-ти години од претходниот
век,
• Петтата фаза, или неизвесна фаза, започнува во доцните 60-ти години и трае до ден-денес.
Роланд Робертсон (Roland
Robertson) верува дека глобализацијата, и покрај различните
концепти, најдобро е сфатена во
смисла на единственоста на светот, светот како целина. Феноме-

нот глобализација бара интердисциплинарен пристап преку
меѓународните односи. Глобализацијата како концепт е поврзана
со компресијата на светот и подигнувањето на свеста за светот
како целина. Овој процес и активност трае неколку векови, но
главниот фокус на дискусијата
на оваа тема до неодамна беше
во доминантна фокусна точка на
овој процес и го сочинуват националните компании, меѓународниот систем, одредени поединци и човештвото во целина.
Џејмс Н. Росенау (Јames N.
Rosenau) верува дека при споменувањето на глобализацијата честопати се мешаат поимите, така
што глобализацијата често се поистоветува со термините светско
општество, меѓузависност, светски систем, глобализам, универзализам, интернационализам
итн. Глобализацијата едноставно претставува проширување на
границите и овозможување слободно движење на луѓе, стока,
информации, норми, додека локализацијата е зајакнување на
границите со блокада, или спречување на движењето на луѓе,
стока, информации, норми, итн.
Глобализацијата може да се
дефинира како концептуален социолошки процес чијашто историска компонента се претпоставува дека започнала со првите
почетоци на развојот на човечкиот род. Глобализацијата почнала да се интензивира со самиот
почеток на индустриската револуција. Глобализацијата бележи
особено забрзување во втората
половина на XX век, кога почнува и постепената употреба на
овој термин. Нејзина битна компонента е технолошкиот развој,
кој овозможува компресија или
намалување на светот во просторот и времето, со импликации
за квалитативни и квантитативни промени во економската, политичката и културната сфера во

развојот на човештвото, што се
манифестира преку условите на
создавање глобална економија,
глобален пазар, глобална заедница и слично.
Досегашните искуства од
спроведувањето на глобализацијата во голема мера се позитивни. Ова искуство можеме да
го поткрепиме со постојаниот
развој на демократијата во глобализираните општества, економски раст на општествата,
зголемена безбедност и сл. Но,
покрај позитивните процеси не
изостануваат ниту негативните, кои, пак, предизвикуваат негативни последици кои се составен дел на глобализацијата.
Класичен пример претставува
наметнувањето модел на политички систем во дијаментрално
спротивни политички системи и
во различни општествени услови. Постојаното продлабочување
на јазот помеѓу богатите и сиромашните земји, експлоатацијата
на природните ресурси од страна на развиените земји несомнено предизвикаа и појава на најголемото општествено зло денес
- тероризмот.
Суштински елементи на
глобализацијата
претставуваат интеграцијата, поврзаноста и
меѓузависноста, кои секојдневно се сè поизразени и постојано
се развиваат. На ваквата состојба денес укажуваат актуелните трендови кои се обележје на
денешното глобализирано општество, а тоа се:
• Постојано зголемување
на меѓународната трговија;
• зголемен проток на информации, незапаметен во човековата историја;
• поголема културна размена;
• ерозија на националниот
суверенитет;
• пораст на меѓународниот
туризам;
• зголемена миграција;
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• зголемена улога на меѓународните институции и организации.
Оваа меѓусебна поврзаност
и зависност во глобализираните
општества неминовно доведе до
зголемување и на безбедносните
ризици, кои станаа нераскинлив
дел од процесот на глобализацијата.
Последиците од глобализацијата врз националните држави и културниот идентитет на
народите се аспекти на глобализацијата кои се во основата на
многу дефиниции со кои се прави обид да се објасни терминот
глобализација.
Проучувањето на различните пристапи и анализа на процесот на глобализацијата овозможува стекнување пошироки и
покомплексни сознанија за дилемите што ги создава глобализацијата. Користејќи различни критериуми и алтернативни пристапи, одделни автори се
обидуваат да проникнат во овој
сложен феномен. За полесно и
посуштинско разбирање на глобализацијата ќе се осврнеме на
неколку теоретски пристапи што
ги даваат нејзините застапници.
Еден од нив е Давид Хелд
(David Held), кој прави класификација и анализа на процесот глобализација преку неколку
тези, и тоа:
a) хиперглобалистичка,
б) скептичка,
в) трансформационистичка
теза.
Според застапниците на хиперглобалистичката теза, кои
имаат изградено став дека глобализацијата е современ процес
кој се карактеризира со глобална
политика и глобална економија.
Се работи за процес кој е неизбежен и претставува „нужност која
не зависи ниту од волјата ниту
од изборот“. Исто така, приврзаниците на оваа теза тврдат дека
епохата на глобализацијата не
може да биде сопрена или изменета со човечка интервенција,
особено не од традиционални-

те политички институции каква
што е државата, односно, според нив, овој процес ќе доведе
до крај на националната суверена држава, за што главни „виновници“ се капитализмот и технолошко-информатичкиот напредок. Притоа, на културен план ќе
дојде до хомогенизација на културата и до појава на нова глобална цивилизација.
Хиперглобалистите констатираат дека ќе се зајакне улогата на недржавните економски авторитети какви што се
ММФ (International Monetary
Fund (IMF), транснационалните
корпорации, СТО (World Trade
Organization (WTO), СБ (World
Bank) (WB) и други, кои ќе успеат да ги претворат националните економии во свои подредени
единици. Исто така, според ова
гледиште, моќта на државата во
меѓународни рамки е минато и
владите на државите ќе чувствуваат поголема одговорност кон
националните политички и економски организации и институции отколку кон своите граѓани.
Застапниците на оваа теза ја сведуваат глобализацијата првенствено на економија, маргинализирајќи ги останатите важни
сфери.
Како противници на погоре посочената теза се јавуваат
застапниците чиешто мислење
не е насочено кон „благодатите“
од процесот на глобализацијата. Тоа се таканаречени „скептици на глобализацијата“, кои тврдат дека економската димензија
на глобализацијата е мит и дека
светот денес е помалку интегриран од времето пред Првата светска војна, односно дека процесот
на глобализацијата доведе до регионализација и создавање на
повеќе финансиски и трговски
блокови, какви што се европскиот, пацифичко-азискиот и американскиот блок. Се работи за
тренд кој е спротивен на глобализацијата. Исто така, песимистите се држат до тоа дека државите не само што се субјекти на

меѓународната сцена туку дури
имаат и поголема улога во почетокот на XXI век. Тие тврдат
дека глобализацијата довела до
дезинтеграција, чиишто последици се видливи со создавањето на нови национални држави,
спротивно на интегрирачките
процеси коишто таа ги ветуваше.
Кај истите застапници е присутно и мислењето дека глобализацијата ја зголемува нееднаквоста
и ги поттикнува помалку задоволните (поединци или држави)
да ја исправат состојбата преку
судири. Така, според скептиците (некои ги нарекуваат традиционалисти) глобализацијата не
даде ништо ново во современиот
живот туку таа претставува континуитет и процес од еволутивна
природа, посочувајќи дека економските и социјалните разлики
помеѓу Северот и Југот и во иднина ќе бидат повидливи и поистакнати.
Ставовите на трансформационалистите се наоѓаат помеѓу
претходниве два теоретски погледа. Приврзаниците на оваа
трета теза се обидуваат да докажат дека глобализацијата е реален и неизбежен процес, но истовремено и дека е комплексен
и нејасен феномен, кој води кон
интеграција, но и кон дезинтеграција, односно кон соработка
и судири. Кога станува збор за
улогата на државата во новиот
глобален поредок, кај трансформационистите постои сфаќање
за егзистирање на два света:
еден свет на национални држави
и друг свет на транснационални
организации. Според нивно гледиште, улогата на државата и во
иднина ќе биде сè поактивна со
нејзино прилагодување на стратегискиот концепт на новиот
глобален поредок, односно адаптација на свет во кој ќе нема јасна поделба помеѓу меѓународното и националното, односно внатрешни и надворешни работи.
Споменативе теоретски тези
прикажани од класификацијата
на Хелд (Held) нудат една реа-
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листична слика за овој комплексен планетарен процес. Независно од тоа дали станува збор за
хиперглобалистички пристап кој
ветува безграничен просперитет
и отворање на нови патишта за
напредок на човештвото, или,
пак, за песемистичкиот, каде
што се тврди дека глобализацијата нема иднина и дека таа е идеолошка конструкција на одредени
неолиберални влијателни групи,
нејзиниот тек и растечката меѓузависност е зависна од изборот
на државите. Меѓузависноста е
таа што може да биде извор на
кооперација и напредок или поттик за нови конфликти и судири. Исто така во меѓународните
економски интегративни институции најважен ентитет сè уште
се националните економии, а не
наднационалните организации и
тела, па затоа за глобализацијата
може да се каже дека не претставува судбина туку избор. Оттаму
моќта на државите ќе биде базирана на изборот на државите кон
кои ќе пристапат меѓународните
економски организации и од начинот на којшто ќе пристапат, а
сè во интерес на подобрување
на сопствената благосостојба.
Пристапот на трансформационалистите може да се каже дека е
доста прифатлив затоа што тие ја
прифаќаат комплексноста на феноменот на глобализација, притоа наоѓајќи компромисно решение помеѓу дијаментрално спротивставените ставови на хиперглобалистите и скептиците.
Ќе понудиме уште една класификација која ќе ни овозможи
поцелосно сфаќање на суштината и контрадикторностите на глобализацијата. Тоа е класификацијата според Шолте (Scholte),
за кого постојат три теоретски
гледишта кои се однесуваат на
глобализацијата:
а) неолиберално;
б) реформистичко;
в) радикално гледиште.
Првото теориско гледиште е
најзастапено и содржи одредено
ниво на радикализам за кој по-

борниците на оваа неолиберална теорија ја потврдуваат значајната улога на трговијата без да
се потпрат на социјалните консеквенции и нееднаквости оставени од глобализацијата во повеќето земји.
Второто, реформистичкото
видување, за многумина е доста прифатливо затоа што неговите поборници се залагаат за глобализација од типот на социјалдемократскиот модел и неокензијанската политика на големо
светско општество. Тоа подразбира дека со навлегувањето на
крупниот капитал во земјите во
развој, процесот на глобализација им овозможува на земјите
од каде што потекнува капиталот да дојдат до поголем профит.
Од друга страна, истите земји се
обидуваат да воспостават трајна
политичка доминација во земјите каде што капиталот е длабоко
навлезен. За разлика од претходните две гледишта, радикалната
теорија се базира на отфрлање
на глобализацијата како таква,
со што не остава простор за друг
алтернативен вид на глобализација, поразличен од денешниот.
Начелно гледано не може да
се прифати ниту неолибералниот
пристап, кој ја критикува и ја отфрла улогата на државата, ниту
останатите два пристапа, кои
одат дотаму да се прифати сè или
да се отфрли сè што е производ
на глобализацијата.
Во дадените различни видувања и согледувања постои дилема околу проблемите што ги
создава глобализацијата. Затоа
најдобро би било да не се гради
став кој ќе биде приклонет само
кон еден од погоре прикажаните
гледишта, зашто секој од нив има
одредени недостатоци. Од друга страна, треба да се прифатат
и да се искористат предностите
што ги нуди глобализацијата, односно целта е да се осмисли што
може да се искористи од неа и
како да се адаптираат (државите, индивидуите, компаниите)
кон нејзините процеси, а притоа

да имаат полза од неа. Глобализацијата не смее да се препушти
на стихијата. Напротив, таа треба да се регулира и контролира.
Како што споменавме претходно, глобализацијата претставува процес, еден вид меѓународен систем кој ја обликува
домашната политика и надворешните односи на земјите. Според Фридман, глобализацијата е
меѓународен систем кој е дојден
на местото на Студената војна,
нешто како системска транзиција од стара кон нова ера. Имено, системот на Студената војна
наликувал на статичен систем со
соодветна структура и одредени
правила на кои се придржувале
супер-силите и ретко се случувало некоја од нив да премине во
другата сфера на влијание, односно надвор од нејзиното подрачје. Се работи за простор кој
бил поделен на три сфери: комунистичка, капиталистичка и
неутрална, а секоја од земјите
била дел од нив. Идеолошкиот судир на комунизмот и капитализмот создавал затегнатост,
напнатост, неспокојство и можност од нуклеарно уништување,
а речиси бил невозможен протокот на луѓе и услуги од Исток
кон Запад. Меѓутоа системот на
глобализацијата не претставува
статичен туку динамичен процес со постојан развој и брзина,
кој вклучува интеграција во сите
сфери. Секоја земја е опфатена
во мрежата на глобализацијата.
За разлика од системот на Студената војна, кој бил поставен
околу нации, држави и балансиран помеѓу две супер-сили, системот на глобализацијата има
покомплексна структура и е изграден врз три рамнотежи кои се
преклопуваат и влијаат една врз
друга. Првата е традиционалната рамнотежа помеѓу нациите,
државите, втората е помеѓу нациите, државите и глобалните
пазари, а третата рамнотежа се
однесува на балансот помеѓу нациите, државите и супер моќните групи и индивидуи.
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Во контекст на ова Карл
Шмит вели: „Студената војна беше свет на пријатели и непријатели, а светот на глобализацијата има тенденција да ги претвори сите пријатели и непријатели во натпреварувачи“. За време
на Студената војна имало добро
познат непријател, но денешната
ера на глобализација внесува немири поради стравот од наглата
промена на непријателот кој не
може да се види, да се предвиди, и варира од една крајност до
друга, а силата му е со различна
форма (економска, технолошка,
информатичка и сл.). Со други
зборови, системот на глобализацијата произведува нееднакви
шанси, затоа го поистоветуваме со ситуацијата која некои ја
нарекуваат „наутономија“, а се
однесува на нееднаквото производство и распределба на животни шанси, каде што се нарушува
или се ограничува политичката
партиципација.
Глобализацијата се карактеризира со хиерархиска поставеност и нерамномерност. Хиерархијата произлегува од нејзината политичка и економска
структура каде што доминираат
земјите од западната хемисфера.
Нерамномерноста е производ на
економската и политичката глобализација, чиишто последици
се нееднакви за класите, половите, народите и регионите. Таа
ги погодува и развиените и неразвиените земји, но, секако,
полоша е состојбата за земјите
кои се на дното на хиерархиската поставеност и се најмногу изложени на последиците на
нерамномерноста. Поради тоа
сметаме дека системот на глобализација е далеку од состојба на
рамнотежа и постепено навлегува во фаза на системска транзиција која може да донесе периоди на хаос и безредие. Секако, ефектите се различни кога е
во прашање поширокиот систем
на макро-ниво (светски систем)
и потесниот супсистем, микрониво (индивидуа или група).

Повеќето од аргументите се наклонети кон глобализацијата на
макро-ниво поради слободната трговија во којашто земјите
се дел од глобалната економија
и имаат различен удел во системот на глобализацијата. Тоа
резултира со поширок ентузијазам кај некои земји поради бенефитите од глобализациските процеси, додека ефектите се
негативни кога макроаспектите влијаат на микросистемското ниво. Така, микронивото го
опфаќа влијанието на глобализацијата врз индивидуалците
и групите во рамките на општествата, за кои, последиците
од глобализацијата се далеку од
оптимистички.
Ова покажува една поинаква слика. Всушност, системот на
глобализацијата ја добива моќта
во зависност од неговите компоненти. Секоја држава, организација или регион имаат одредено значење и улога, но никој не
може надвор од рамките на системот, односно не може да ја има
истата моќ кога е дел од системот, како што не можат Северна Кореја, Ирак, Либија или Сирија да бидат изолирани од глобалниот систем. Затоа функционирањето на глобализацискиот
систем ќе зависи од она што
се случува во неговите рамки,
почнувајќи од можниот судир на
цивилизации или хомогенизација на цивилизациите, еколошките катастрофи, од динамиката
на слободниот пазар и отпорот
против него, од улогата на државните и недржавните актери,
од интеграцијата и дезинтеграцијата, и друго. Се очекува системот на глобализација да биде
попречуван од разни религиозни, културни, политички и индустриско-технолошки дисконтинуитети кои ќе го делат светот
на две спротивставени страни
поради различната распределба на моќ помеѓу учесниците во
глобализацискиот систем.
м-р Гоце Георгиев
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