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УСПЕШНО ГАЃАЊЕ СО

ПУШКОМИТРАЛЕЗ

За практичните содржини во
обучувањето на младите резервни
офицери и подофицери, членови на
ОРОРМ, постои нагласен интерес
заради што во годишните програми за обука, гаѓањата со пешадиско

Учесниците на гаѓањето со пушкомитралез
оружје заземаат значајно место. Со
гаѓањата, резервните офицери и подофицери ги обновуваат и ги усовршуваат вештините во ракувањето со

Запознавање со постапките за расклопување и склопување на
пушкомитралез М-53 7,9мм

оружјето што е во функција на нивната подготвеност и оспособеност
за успешно извршување на нивните
одговорни задачи во одбранбениот
систем.
Во рамките на ваквите програмски определби на ОРОРМ, а во
соработка со МО и ГШ на АРМ, на
16.април, на стрелиштето Стенковец се реализира еднодневна обука
– подготвително гаѓање со пушкомитралез (М-53), 7,9 мм на реден
број 1. На гаѓањето учествуваа 60
резервни офицери и подофицери од
8 општински организациони единици ( Скопје, Тетово, Кратово, Прилеп, Виница, Свети Николе, Пробиштип и Куманово).
Пред почетокот на гаѓањето,
присутните ги поздрави претсед(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Солунчевски, проф. д-р Р. Смилески, д-р Г. Георгиев,
д-р Р. Петков, м-р Р. Панов, З. Анчов, Ж. Трајановски, Т. Мицевски, Ц. Кузески, З. Кировски,
С. Илиевска, Н. Минчевски, С. Богдановски, В. Котески, В. Стојановски, Б. Алчев.

2 - ОФИЦЕР
ателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој притоа укажа на
значењето на гаѓањата, односно
усовршувањето на вештините во ракувањето со пешадиско оружје, во
кое спаѓа и пушкомитралезот М-53.
Ова, посебно заради фактот што
младите членови на ОРОРМ, повеќе
години наназад немале можност да
гаѓаат со ова оружје. Раководителот
на гаѓањето, капетан Николчо Јова-

нов, ги запозна учесниците со безбедносните мерки на стрелиштето,
а постариот водник I класа, Сашо
Пауновиќ, со основните тактичкотехнички карактеристики на М-53,
неговата намена, начинот на ракување (полнење, нишанење, стрелба), како и со постапките за негово
расклопување и склопување.
Остварени се многу добри
и одлични резултати, односно, од

Последни инструкции пред почетокот на гаѓањето

вкупниот број кои гаѓаа, 2/3 беа оценети со „поминал“, а 1/3 со „надминал стандард“.
Најдобри резултати остварија
претставниците на ООЕ на ОРОРМ
од: Тетово, Куманово и Кратово,
а меѓу учесниците од понежниот
пол, одлични резултати остварија:
Александра Ѓоргиевска, Александра Спасовска и Ана Георгиевска од
ООЕ Скопје. За успешната реализација на оваа обука значаен е придонесот на ПСО со кој кумандува
полковник Орце Јордев. Во изведувањето на гаѓањето непосредно беа
ангажирани: наредник Саше Тошевски и постарите водници I класа
Симе Станоковски, Александар Петрески, Зоран Димоски и Гордан Тасевски. Еднодневното дружење на
учесниците на гаѓањето и старешините на ПСО заврши со заеднички
ручек – традиционалното војничко
гравче, во касарната „Илинден“.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ЧЕСТВУВАЊЕ

Во Виница, на 4.март, беа осмислени повеќе содржини посветени на 15-годишнината од загинувањето на капетанот Кирчо Димитриов во 2001 година.
Пред спомен-бистата на
храбриот бранител, поздравно обраќање до присутните неколку
стотини граѓани, имаше д-р Гоце
Георгиев, претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Виница, а свештеници од МПЦ –
ОА, одржаа панихида во чест на
Кирчо Димитриов и сите загинати
во 2001 година. Пред спомен-обе-

лежјето, повеќе делегации, меѓу
кои на: ОРОРМ; ООЕ на Виница;
градоначалникот на ЕЛС; претседателот на Советот на Општина
Виница; командантите на Баталјонот и на логистичкиот Баталјон во
Штип; претставници на соседни
општини; Боречката организација
и други здруженија од Штип, положија свежо свеќе.
Во имe на Врховниот командант на вооружените сили и
претседател на Р. Македонија д-р
Ѓорге Иванов, свежо свеќе положи
неговиот аѓутант, бригадниот гене-

Делегација на ОРОРМ пред спомен-бистата на
капетна Кирчо Димитриов

Бригадниот генерал Мирче
Ѓорговски полага цвеќе пред
спомен-бистата на капетан
Кирчо Димитриов
рал Мирче Ѓорговски. По овој повод, во Домот на културата „Тошо
Арсов“, ученици од основното училиште „Гоце Делчев“, настапија со
пригоден рецитал посветен на капетанот Димитриов, а на неговиот
лик и дело се осврна градоначалникот на Општина Виница, Емил
Дончев. Реферат по повод 15-годишнината од 2001 година, презентира претседателот на ОРОРМ,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
д-р Гоце Георгиев
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

По повод Денот на ООЕ на
ОРОРМ Виница, на 21.мај, во Виница се одржа 3. меморијален турнир во мал фудбал во чест на загинатиот бранител во војната во 2001
година, капетан Кирчо Димитриев.
Меморијалниот турнир го отвори
градоначалникот на Општина Виница, г-дин Емил Дончев. На турнирот учествуваа 8 екипи, од кои:
4 од Општина Штип, з од Општина Виница, како и една од Општина Зрновци. Турнирот се одржа во

спортската сала која го носи името
на загинатиот бранител.
На истиот ден, 21.мај, ООЕ на
ОРОРМ Виница во с. Градец, пред
споменикот на загинатите борци
во НОВ, постави јарбол со македонско државно знаме, во знак на
почит и трајно сеќевање на храбрите бранители на слободата.
д-р Гоце Георгиев
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ

Турнирот го отвори градоначалникот на Општина
Виница Емил Дончев

Пред споменикот на паднатите борци од НОВ во
с.Градец ООЕ на ОРОРМ Виница постави јарбол со
македонско знаме

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница
По повод 4.мај, денот кога згасна животот на големиот македонски херој Гоце Делчев, делегација
на ООЕ на ОРОРМ Виница положи свежо цвеќе пред споменикот
на Гоце Делчев, кој се наѓа во исто-

ЧЕСТВУВАЊЕ

именото основно училиште во Виница.
Со краток рецитал, учениците од ОУ „Гоце Делчев“ од Виница
презентираа историски осврт за овој
значаен датум од пред Илинденски-

Од полагањето цвеќе пред бистата на Гоце Делчев

от период и слободарските традиции
како траен белег во колективната меморија на македонскиот народ.
д-р Гоце Георгиев
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ

Рецитал на учениците од ОУ „Гоце Делчев“ Виница
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Отчетна седница на Собрание на ОРОРМ

ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ВО ОБУКАТА

„Во 2015 година, остварени
се значајни резултати во едукацијата и во обуката, негувањето на
слободарските традиции, како и во
учеството на меѓународните активности на резервните офицери и
подофицери. Во прилог на ваквата
оценка, оди податокот од над 2.600

вештајот за едногодишното работење на националната асоцијација
на резервните офицери и подофицери на Р.Македонија.
Во работата на седницата на
Собранието, како највисок орган,
што се оддржа во Демир Капија,
покрај членовите, учествуваа и:

Учесниците на Собранието пред Кралската вила Марија
членови на ОРОРМ, непосредно
вклучени во споменатите содржини.
Успешно реализираните содржини произлегуваат пред се од координираната соработка со МО и
ГШ на АРМ, одговорниот однос
на раководствата на општинските организациони единици (ООЕ),
како и на Извршниот одбор на
ОРОРМ“, нагласи, меѓу другото,
претседателот, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски презентирајќи го Из-

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски
ја промовира монографијата
„Учество на демихисарските
воени старешини и војници
во војната во 2001 година
во Република Македонија“
чиј автор е проф. д-р Менде
Солунчевски

претседателите на ООЕ, претседателите на комисиите, и претседателите на секциите на резервните
офицери, но и повеќе гости, меѓу
кои: претседателот на Советот на
Општина Демир Капија Петар
Мојсов и командантот на Центарот за поддршка на обуката мајорот Орданче Тодоров. Претседателот на Советот на Општината, во
своето поздравно обраќање изрази
задоволство што активистите на
ОРОРМ ќе имаат можност да се запознаат со историските и културни карактеристики и современите
аспекти во развојот на Општината.
Во рекапитуларот на оствареното во 2015 година, се евидентирани голем број на содржини и тоа
како на национално, исто така и на
регионално и на општинско ниво.
Колку за потсетување, како што е
регистрирано во споменатиот Извештај, ќе ги посочиме најзначајните: државен натпревар во гаѓање
со пиштол 7,62мм; научен собир
на тема „Македонија во Втората
светска војна и потоа – 70 години од победата над фашизмот“;
три регионални едукативно-кондициони маршеви (Кичево, Про-

биштип, Демир Хисар), две гаѓања
со пиштол 7,62мм и пушкомитралез 7,62мм (Штип, Кичево) на кои
се остварени одлични и многу добри резултати, регионални трунири во кошарка и во фудбал (Крива
Паланка, Кичево).
Во 14 ООЕ реализирани се
повеќе содржини од областа на негувањето на слободарските традиции, односно одбележувањето на
значајни историски настани и годишнини на личности кои со своите дела длабоко се врежани во колективната меморија (139 години
од Разловечкото востание, 110 години од раѓањето на Алексо Демниевски-Бауман, 100 години од
раѓањето на Мирче Ацев, и 100 години од загинувањето на Јане Сандандски). Во две третини од ООЕ,
успешно се реализирани коондиционо-рекреативни и едукативни
маршеви. За практичните форми
на обука, посебно е значајно да се
истакне дека одзивот на членовите
на ОРОРМ е врз доброволна основа.

Претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
додели значки на ОРОРМ и
Благодарници на истакнати
активисти (Веселин
Стојановски, К.Паланка;
Никола Ѓуровски,Скопје;
Божин Милосавлески,Тетово;
и Васил Тунев,Струмица)
Во рамките на соработката со
Меѓусојузничката конфедерација
на резервните офицери (CIOR),
значајно е учеството на претставници на ОРОРМ на три меѓународни активности (Работна посета
на членовите на Извршниот одбор

ОФИЦЕР - 5

Винарска визба „Еленови“
на ОРОРМ на Организацијата на
резервните офицери на Р.Албанија
–NAMRA, при што е потпишан
Договор за соработка; Учество на
летниот конгрес на CIOR, во Софија, Р.Бугарија; Учество на работниот договор на Иницијативата Гамингер во Ријека, Р.Хрватска, која
претставува линк помеѓу армиските сили и цивилното општество.
На овој меѓународен работен договор, македонските претставници ги презентираа искуствата од
програмските содржини, методот
на работа и соработката со МО и
ГШ на АРМ).
Во дискусијата по Извештајот, учествуваа: Зоран Кировски, Божин Милосавлевски
(Тетово), Зоран Никодиноски
(Кичево-Македонски Брод), Веселин Стојановски (Крива Паланка), Синиша Богдановски (Куманово), Васил Тунев (Струмица),

Влатко Котески (Прилеп) и Олгица Мојсова Пепелашева (Велес).
На 8-та седница на Собранието, претседателот Малковски ја промовира монографијата
„Учество на демихисарските воени старешини и војници во Војната во 2001 година во Република Македонија“ чиј автор е проф.
д-р Менде Солунчевски, а Живко
Трајановски го промовира 15-от
број на „Офицер“ интерно гласило на ОРОРМ, нагласувајќи
дека весникот веќе 7-ма година
претставаува хроничар на активностите на Организацијата на национлано, на регионално и на локално ниво.

Дел од присутните на
отчетната седница на
Собранието на ОРОРМ во
Демир Капија
Во текот на престојот во Демир Капија, учесниците на седницата на Собранието на ОРОРМ ги
посетија винаријата Попова Кула,
како и Кралската вила, денешната
винарија - Еленови.
Живко Трајановски

Живко Трајановски го промовира 15. број на „Офицер“

Воведно излагање на трибините во: Свети Николе, Виница, Пробиштип, Куманово,
Демир Хисар и Велес

15 ГОДИНИ ОД ВОЈНАТА ВО МАКЕДОНИЈА (2001-2016)
Денешнава држава Република Македонија e формирана во
1991 година. Одвојувањето од дотогашната заедничка држава СФР
Југославија, беше реализирано по
спроведениот референдум за независност, одржан на 8 септември
1991 година. На гласањето, според официјалните податоци, од
1.495.626 излегле 1.132.981 граѓани со право на глас, или 71,85%.
Од нив, за самостојна и суверена
Македонија позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани, односно
95,09% од гласачите. На референдумот му претходеше Декларацијата за независност, што пр-

виот повеќепартиски македонски
парламент ја усвои на 25.јануари 1991 година. Така, се создаде
најновата македонска држава, наследничка на Античката македонска држава, на Самоиловата средновековна македонска држава, на
Илинденската Крушевска македонска република и на АСНОМската македонска држава, НР, односно, СР Македонија. Радоста
кај сите Македонци беше голема.
Конечно станаа свои на своето.
Се исполни идеалот на плејадата
постари и помлади генерации за
создавање на сопствена македонска држава.

Овој исклучителен историски настан, за жал, наиде на
спротивставување, неразбирање
и одбојност кај соседните балкански држави. Во тој сплет на
историски околности, логично се
постави прашањето „Зарем беше
возможно повторно да проработија сеништата на минатото?“. А,
сето тоа беше, кај некои помалку,
а кај некои повеќе, експлицитно
дадено до знаење дека овој настан
не го оправдуваат. Затоа, нашата
нова македонска држава наиде на
непредвидливи и доста сериозни
препреки. Најпрво, нашиот јужен
сосед, Република Грција, поради
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неприфаќањето на нашето уставно име, ни воведе тешка економска блокада, невидена дотогаш на
овие простори. Притисоци се вршеа и од соседите, Република Бугарија со непризнавањето на македонскиот идентитет, нација и
јазик, како и од СР Југославија
со необележувањето на границата и непризнавањето на МПЦ од
страна на СПЦ. Бевме изложени
на притисоци и закани и од пошироката меѓународна заедница.

Карта на конфликтните
реони од кризата во 2001
година
Но, и покрај се, во Република Македонија започнаа и напредуваа
демократските процеси. Немавме
голем замав на криминогени однесувања и организиран криминал. Имавме релаксирани меѓунационални односи, се почитуваа
граѓанските и националните права на сите жители на Република
Македонија итн. Се постигна национален, државен и меѓупартиски консензус по виталните прашања од надворешната политика,
односно околу зачленувањето во
Европската заедница и НАТО и
неменувањето на уставното име
на Република Македонија.
Сепак, овој почетен и успешен развој на новата држава го засенија, на општо изненадување на
сите, однесувањето на албанските партии и албанската заедница
во Македонија. Најпрво, преку
прифаќањето на заедничката албанска платформа за создавање
на голема Албанија, политичките
партии на албанската заедница во
Македонија оценија дека со распаѓањето на Југославија, се созда-

дени услови оваа идеја да се оствари и на големо да работат на
тоа. На Косово и во Македонија
се појавија екстремни албански
лидери, кои работеа јавно и секојдневно на индоктририрање на
албанското население, да земе
оружје в рака и под изговор борба за поголеми национални права,
да се бори за поделба на Македонија. Почнаа да манифестираат
граѓанска непослушност, а пратениците на албанските политички
партии во Собранието на Република Македонија не гласаа за
Декларацијата за независност, за
новиот Устав и за неколку системски закони. Албанците не излегоа
на референдумот за самостојност,
а нелегално спроведоа референдум и прогласија Илирида во Западна Македонија. Се откри постоење на паравојска, а следуваа и
немири и судири со полицијата во
Гостивар, Мала Речица, Бит Пазар и на други места. Со парична
помош од дијаспората се купуваше оружје, а со наводното „распаѓање“ на албанската армија, од
воените магацини во Албанија,
нелегално, преку порозната граница, илјадници парчиња најразновидно оружје и муниција, беше
пренесено во Македонија. Се отворија и тренинг центри за обука, се шиеја униформи со ознака
УЧК. Создадени беа сите услови
и се чекаше да дојде момент за
почеток на војна.
Изненадувачки беше ноншалантното однесување на двете водечки политички партии, кои, и
покрај сите информации добивани од македонските разузнавачки
и безбедносни служби за случувањата на теренот, покажуваа отсуство на државност и енергичност во справувањето и уништувањето во корен на овие мошне
сериозни настани. Дури, имавме
изјави од тогашни врвни политичари од типот „Не не интересира
што се случува од Групчин натаму
во Западна Македонија“. Згора на
тоа, непосредно пред агресијата
на албанските терористи на Република Македонија, на општо изне-

надување на сите и без било какви консултации и анализи, дојде
до масовни смени и чистки во редовите на македонските разузнавачки и безбедносни служби и на
нивно место беа донесени партиски кадри, без знаење и искуство
во овие сектори. Смислено, како
да се работеше на разнебитување
на безбедносниот систем на државата. А, кога се испука првиот
куршум и паднаа првите жртви и
кога контролата на ситуацијата се
загуби и настаните зедоа друг тек,
веќе немаше враќање назад. Војната беше на прагот.
ПОЧЕТОКОТ НА ВОЈНАТА
А, како започна војната,
како се одвиваше и кои последици ги остави за Република Македонија и за целиот македонски народ?
По добиените сознанија дека
во реонот на с. Танушевци на македонско-југословенската граница биле забележани вооружени
лица во црни униформи, од страна на македонските безбедносни
сили веднаш беа преземени оперативни дејствија за нивно разоткривање и апсење. Вооружената
престрелка започна на 16.февруари 2001 година. На 17 февруари
писмена информација за вооружениот инцидент од претходниот ден е доставена до началникот

Тенкисти од резервниот
состав на АРМ во битката за
Арачиново.
на Генералштабот на АРМ Јован
Андревски. Набргу потоа, на теренот се испратени припадниците на Единицата за специјални намени „Волци“. Истовремено се регистрирани бројни случаи на движења во граничниот и
задграничниот простор на лица
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во црни униформи и вооружени
во реонот на с. Танушевци и набљудувачкиот пунк Кодра Фура.
Поради сериозноста на состојбата, претседателот на Република
Македонија и Врховен командант
Борис Трајковски го свика Советот за безбедност. На 22.февруари е парафирана Спогодбата за
утврдување на македонско-југословенската граница на Самитот
на земјите на Југоисточна Европа,
одржан во Скопје. Наредниот ден,
на 23.февруари, за новонастанатата состојба, Министерството за
одбрана, писмено го информира
генереланиот секретар на НАТО.
Но, состојбата и натаму ескалираше, а македонските гранични караули беа се почесто напаѓани. Затоа, на 24.февруари, ГШ на АРМ,
на кого се уште не му било дозволено да преземе обемни воени
акции и целосно да го неутрализира непријателот, донесува правилна одлука за зајакнување на
граничните караули со слободни
гранични водови. Само два дена
подоцна, односно на 26.февруари, окуражените агресори жестоко ја нападнаа караулата Танушевци, каде што како зајакнување се
наоѓала и група на МВР, на чело
со висок функционер. По проценката дека состојбата сериозно се
комплицирала, командантот на
Кумановскиот корпус правилно
одлучил дел од своите единици
од Штип и Куманово да ги доведе во реонот на с. Танушевци и
Кодра Фура. Во исто време, еден
од командантите на ОНА, со своја
изјава најави пролетна офанзива
на албанските сили во март 2001
година. Токму и затоа, во карадачките села кон Косово била формирана „Карадачка бригада“ составена од три чети со околу 800
припадници на ОНА. Низ логорите за подготовка стационирани на Косово, поминале на обука
околу 3000 терористи. Оваа најава за извесна пролетна офанзива
била пренесена и во најтиражниот весник во САД „Њујорк Тајмс“
и во германскиот „Шпигел“. Скоро сите релевантни надворешни

фактори го охрабруваа позасиленото македонско воено и полициско ангажирање на просторот
на започнатите воени дејства. Од
16.февруари, па се до почетокот
на март 2001 година, постојано се
пукаше на сите страни со пешадиско оружје, но и од потешки орудија – минофрлачи од 82 и 120 мм
и противавионски топови од 20

Единици на МВР пред влезот
на Арачиново
мм и рачни ракетни фрлачи. Но,
сепак, посериозни воени дејства
против терористите, изостанаа.
Дали беше во прашање инертност, делумна нестручност и наивност на власта, или, пак, нејзиниот лојален однос кон меѓународниот фактор, констатација
е дека се изгуби драгоцено време
за уништување на терористите и
спречување на натамошни насилства кон Република Македонија.
Состојбата драстично ескалира во текот на март месец. И
додека политичарите, власта, армијата и полицијата правеа разни
анализи на теренот без ефектно
задавање на завршниот удар, дотогаш ОНА започна сериозно да
дејствува нанесувајќи тешки загуби врз нашите безбедносни сили.
Така, на 4.март, на преслапот Рамно, воено моторно возило марка
„Илтис“ нагази на противтенковска мина. Загинаа капетанот Кирчо Димитриев од Виница и војникот Дејан Јакимовски од Куманово. Судбината сакала, само петнаесет минути подоцна, во реонот
на караулата Танушевци, од снајперски истрел, животот да го загуби војникот под договор Теодор
Стојановски од Драчево, припадник на Единицата за специјални намени „Шкорпиони“. Кирчо
имал 33, Дејан 26, а Теодор 24 години. Тоа беа првите жртви, хе-

рои на македонските безбедносни сили. Ова само покажува дека
и понатаму политиката не ја сфатила сериозно агресијата врз нашата татковина. А, последиците
беа уште полоши. Или, како што
ќе каже народот „Ѓаволот си дојде
по своето“.
Во оваа необјавена војна, поради сериозноста на состојбите
на северната граница, Претседателот на Републиката свика нова
и итна седница на Советот за безбедност, а преку медиумите јасно им беше дадена отворена поддршка на АРМ и на полицијата да
интервенираат. Тоа јасно го потврдија со своите изјави и амбасадорите на САД и на ОБСЕ во
Македонија. Конечно, Република
Македонија побара одржување и
на итна седница на Советот за безбедност во ООН. Како резултат на
овие состојби, на 5.март започнаа
жестоки престрелки во реонот на
Кодра Фура, кога веќе беа употребени и минофрлачи, ракетни фрлачи и тешки митралези. Но, и
овојпат, се употребуваше исклучиво само пешадиското вооружување. Не се употребуваше друго
пософистицирано оружје кое, сигурно, ќе им нанесеше сериозни
удари на терористите. И покрај
тоа, нашите безбедносни сили на
6 март разбиле две поголеми вооружени уфрлени групи од Косово. Но, веќе на 7.март, АРМ, која
немаше поддршка од политиката
за зајакнување со поголеми сили,
се одлучи да го повлече набљудувачкиот пунк на Кодра Фура, кој
потоа паѓа во рацете на агресорот. Многу интересно е дека, истовремено, додека ова се случува,
заседавал Европскиот парламент,
каде лично комесарот за надворешна и безбедносна политика на
ЕУ, без да ја консултира македонската влада, предложил дека „во
Македонија мора да дојде до промена на Уставот...и тој со консензус да се промени“. Подоцнежните настани јасно ни ставаат до
знаење дека претходно имало тајни политички контакти на некои
претставници на меѓународниот
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фактор со водачите на ОНА, односно дека агресијата врз Македонија се одвивала под „будното
око“ и „строгата контрола“ на силите на КФОР и на некои високи
претставници од меѓународниот
фактор. Затоа и воените дејства
зачестија и добија подраматични
размери.
Само еден ден по овие настани, односно на 8 март, на патот с. Малино – с. Брест, длабоко на територијата на Република
Македонија, е блокирана и нападната колона на МВР, при што
од експлозија на нагазна мина загина Горан Стојановски, полицаец од ОВР Крива Паланка. Имаше 28 години. Чудно беше дека, и
покрај тоа што нашите сили забележале голем број припадници на
ОНА близу до границата, немале
наредба да отворат оган врз нив,
наводно, плашејќи се од санкции
од меѓународната заеница. Воедно, не се обезбеди и поддршка од
Советот за безбедност на ООН за
формирање на посебна тампон
зона по границата со СР Југославија. И додека се правеа калкулации и постоеше одредена воздржаност за преземање на жестоки
воени акции, терористите не мируваа. Доведуваа и прегрупираа
нови сили за општ напад на с. Танушевци и Кодра Фура. Тоа, пак,
беше добро подготвено и на пропаганден план, бидејќи терористите преку ОНА испратиле едно
соопштение до албанската редакција на ТВ „Дојче Веле“ во кое,
на општо изненадување на сите,
бараа:„Државотворен статус на
Албанците во Македонија, промена на Уставот, а Република Македонија да се преуреди во држава
на два народа. Да се пуштат сите
политички затвореници и меѓународно посредување во вооружениот конфликт во Македонија“.
Чудно, ама овие барања беа скоро исти со претходно искажаните
ставови на Високиот претставник
на ЕУ. Дури по сите овие случувања кои можеа да имаат сериозни импликации за опстанокот на
државата, конечно ГШ на АРМ

донесе одлука да се разбие агресорот на територијата на борбените дејства со формирање на
тактичката група бр. 1. Дејствата беа молскавични, а терористите околу с. Танушевци и Кодра Фура беа разбиени. Нашата
армија крајно совесно, стручно
и брзо се справи со овој проблем
на теренот. Полицијата влезе во с.
Танушевци, каде нашла ископани
ровови и сообраќајници, бункери,
складови итн. Но, вооружените
судири не мируваа.
Во Тетово, на 14 март беше
одржан митинг на Албанците под
мотото „Стоп за државниот тероризам против Албанците“. Учесниците на митингот биле поздравени со масовни истрели од
Тетовското Кале, при што Алба-

Планот за воената акција
МХ-2 во Тетовско
нците скандирале „УЧК, УЧК“.
Овој настан беше клучен во градењето на воената стратегија за
заштита на Република Македонија, бидејќи се виде дека воениот конфликт дефинитивно ќе се
префрли и во западниот дел на
Македонија. Ова се покажа како
точна претпоставка, бидејќи, веќе
од 15.април започнаа жестоки
престрелки меѓу воениот агресор
и полицијата од Тетовско. Полицијата беше напаѓана од Тетовското Кале и од селата Селце, Гајре
и Гермо. Нападната била и караулата Гошинце. Тетово беше нападнато и се водеше тешка војна.
Балтепе се запали и гореше. Сите
граѓани од Тетово бегаа кон Скопје. Сите села во тетовско беа запоседнати од терористите. Дел од
територијата на Македонија беше
окупиран. И покрај тоа, политичкиот врв на Република Маке-

донија се однесуваше неодлучно
и неорганизирано. Собранието на
РМ не ја исполни својата улога во
согласност со Уставот и со Законот за одбрана. Претседателот на
Република Македонија во својата
изјава ќе констатира дека:„Засега
нема елементи за прогласување
на воена состојба, но тоа ќе зависи од натамошниот развој на
настаните“. Во една таква ситуација, Владата донесува одлука за
формирање ново тело во кое влегуваат сите министри кои имаат
допирни точки со локалната самоуправа. Формирањето на вакво
ново тело со оперативен безбедносен карактер, а при постоењето на Врховен командант и ГШ на
АРМ, секако дека беше излишно
и губење на време. Во исто време,
веќе на 16.март Тетово е жестоко
напаѓано, погодена е црквата „Св.
Никола“, а нападната е и касарната „Кузман Јосифовски – Питу“.
Животот во Тетово замре. Луѓето
продолжија да го напуштаат градот. Постоеше сериозна опасност
градот целосно да биде заземен и
да биде прогласен за главен град
на Илирида. Постоеше опасност
за напад и на Попова Шапка, поради што со право се одлучи да
се зајакнат тамошните полициски
сили. Притоа настрада хеликоптерот МИ-17, кој, при слетувањето, со пропелерот закачил еден
од јарболите и се урнал. Повторно Македонија беше обвиена во
црно. Загина автомеханичарот,
постар водник прва класа Драганчо Илиевски од Скопје, а полесно или потешко се повредени 21
припадник на полицијата. Драганчо имаше 32 години.
ЕУ СО ОТВОРЕНА
ПОДДРЖКА ЗА БАРАЊАТА
НА ТЕРОРИСТИТЕ
Во периодот од 18. до 21.март
жестоките воени дејства се одвиваа на целата територија на Тетово и Тетовско. Беа мобилизирани нови делови од резервниот
состав на АРМ и на полицијата.
Состојбата стануваше неподнослива, поради што македонските
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безбедносни сили мораа да преземат операции за елиминирање
на терористите на ОНА. Конечно,
политичкото раководство на РМ
одобри пожестоки воени акции.
Но, сепак, борбите продолжија
кај Кале, Балтепе, селата Стрмово, Селце и Гермо и селата под
Шара. Во Скопје, во трговскиот
центар „Чаирчанка“, во продавница за мобилни телефони е убиен Јане Јакимовски, полицаец во
ОВР Крива Паланка, а вториот
полицаец е ранет. Јане имаше 35
години. Кога се виде дека терористите не бираат средства и места
за ликвидирање на припадници
на безбедносните сили и обични граѓани на Македонија, СБ на
ООН одлучи својот став во однос
на војната да го формулира во Резолуција бр. 1345, во која се вели
дека „извршителите на насилство
се албанските екстремисти од Косово...кои веднаш треба да ги прекинат тие акции, да го положат
оружјето и да се вратат во своите домови“. За разлика од СБ, ЕУ
и понатаму се мешаше во нашите работи и даваше отворена поддршка на агресорот и на барањата
на ОНА.
Првата поширока операција
на армијата и на полицијата започна на 25.март со помасовна употреба на жива сила и на борбени
средства. Целта беше разбивање
на силите во Тетовско. Конечно,
се покажа силата на армијата и
полицијата. Немаше повеќе двоумења, неодлучност и колебливост. Конечно се слушнаа артилериските орудија и брмчењето
на тенковите. Македонските херои одлучно тргнаа, поддржани
од хеликоптерите, за заземање на
упориштата на терористите. Изненадени од храброста и борбената подготвеност на македонските
безбедносни сили, терористите на
ОНА беа брзо разбиени и во паника се разбегаа и ги напуштија
Калето, селата Лисец, Лавце, Дренок, Тетовското теќе, Гајре, Шипковица, Вејце, Бозовце, Бродец,
Вешала и Порој. Во акцијата немаше ниту еден убиен или ранет

бранител. На 26.март продолжи
операцијата за чистење на територијата и утврдување на позициите. Но, требаше да се има на ум
дека терористите не беа целосно
поразени, туку им беше нанесен

Македонски војник за време
на воениот конфликт во
Македонија
сериозен удар на дел од боиштето. Дури, дел од заземените села,
како Шипковица и сите села под
Шар Планина до Тетово под патот Тетово – Јажинце, повторно
беа запоседнати од терористите.
Тогашниот министер за внатрешни работи нареди повлекување на
нашите безбедносни сили од овие
подрачја. Дали, тој што го наредил повлекувањето беше во право. Историјата ќе суди. Но, факт
е дека, на 26.март на караулата
„Чашка“ животот го загуби Игор
Николовски, воен обврзник во
резервниот состав на АРМ од н.
Инџиково, Скопско. Имаше 27 години. Два дена подоцна, односно
на 28.март од нагазна мина во
месноста Кика, источно од објектот Рамно, загина капетанот прва
класа Љупчо Мирчовски од с. Русиново, Беровско. Имаше 37 години. Тоа значеше дека војната била
далеку од завршена. Воени судири има на повеќе места. Терористите не мируваат. Истиот ден,
односно на 28 август, се пренесе
уште една страшна вест. Околу 18
часот на кривината кај месноста
Бреза, на планинскиот пат помеѓу
селата Селце и Вејце, се случи
најгрозоморниот, најкрвавиот настан во тримесечната необјавена
војна. Од заседа беа пресретнати, нападнати и убиени и на крај
ѕверски масакрирани осум, а ранети шест припадници на безбедносните сили на Република Ма-

кедонија. Од нив, 4 беа водници
на ЕСН „Волци“ и 4 припадници на полицијата од ОВР Битола.
Убиствата се случувале на живо.
На македонските херои прво им
биле ископани очите, исечени
ушите, па отсечени гениталиите,
за на крајот да им биде отворена
утробата и да им бидат раскинати цревата. Тројца од нив, се уште
живи, биле запалени. Ѕверски беа
убиени: Роберт Петковски, 27 години, постар водник од с. Бунарџик, Скопско, Бобан Трајковски, 28 години, водник од Куманово, Игор Костески, 26 години,
водник од Скопје, Миле Јаневски,
30 години, водник од Македонска
Каменица, Марјан Божиновски,
26 години, полицаец од Битола,
Кире Костадиновски, 24, полицаец од Битола, Бошко Најдовски,
25 години, полицаец од Битола и
Илче Стојановски, 24 години, полицаец од Битола.
По овие немили настани,
на 29.март АРМ уште пожестоко ги продолжи операциите за
расчистување и уништување на
албанските терористи на караулата Чашка, во реонот на селата Грачани, Брест, Малина Маала и Гошинце, како и во поширокиот реон на Скопска Црна Гора.
Дека агресорот не беше поразен,
потврди и изјавата на претседателот на ДПА, дадена истиот ден за
„Франс Прес“, во која, меѓу другото, го кажа следново:„Герилците
не се отидени. Тие се тука облечени во цивилна облека. И ќе го
видат крајот на преговорите, и ако
не се задоволни од резултатите, ќе
ги продолжат борбите“. Истото
го потврди и политичкиот водач
на ОНА, во изјавата дадена за Косовската телевизија. Набргу потоа, започнаа преговори со политичките партии за смирување на
состојбата, предводени од претседателот на државата. Подоцна, на
30.март се формира и Влада на
националното единство, но не и
Влада за национален спас. Таквата влада, наместо да ја одбрани
Македонија, повеќе размислуваше за поделба на ресорите и кој
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кому повеќе ќе му подметне. Подоцна, оваа влада, односно четирите „релевантни“ партии го подготвија и го потпишаа Рамковниот договор. Само благодарение на
борбените дејства на Армијата и
на полицијата, кои беа добро организирани, опремемни и обучени, успевавме да ја одржиме контролата на територијата зафатена
со воени дејства. И да ја спасиме
Македонија.
Во такви сложени воени
и политички околности, во кои
главниот збор го имаа странските претставници и ОНА, војната продолжи и во текот на април.
На агресорот се уште му се оставаше голем неконтролиран простор по кој се шетаа припадниците
на ОНА, го разгоруваа огнот и се
префрлаа на друга територија. Во
меѓувреме, безбедносните сили
мораа да го демобилизираат првоповиканиот резервен состав, за
кој заврши 30-дневната законска
воена обврска. Потоа, беа принудени да мобилизираат други воени единици и да ги донесат на
фронтот. Секојдневно ни доаѓаа
разно разни белосветски политичари и личности од цел свет, кои
воопшто не ги познаваа реалните
состојби во Македонија и ни наметнуваа бескруполозни предлози, меѓу кои беше и оној со кој не
тераа да почнеме политички преговори со терористите, со оние
кои се уште вршеа агресија врз
Македонија и убиваа македонски
синови. Апсурд, дотогаш непознат на светско ниво. Наместо агресорот да биде поразен и потоа
затворен и суден за злосторствата кои ги вршеше во Македонија,
тие не тераа со нив да преговараме, и што е најлошото, да ги прифатиме нивните бескруполозни и
налудничави предлози. Невиден
апсурд. Но, како и да е, војната и
понатаму продолжи, иако на пософистициран начин и без поголеми воени судири. Но за кратко.
Терористите не мируваа, сакаа да
нанесат што поголеми загуби на
макдонските безбедносни сили.
За жал во тоа и успеаја.

АРАЧИНОВСКИ ФРОНТ
Кога најмалку се очекуваше,
тие задодоа многу сериозни удари. И, како што тоа обично го правеа, во наредните денови и месеци, на најподмолен начин зададоа
сериозни удари врз нашите безбедносни сили. Имено, на 3 мај,
кога транспортер на АРМ влета
во заседа поставене на влезот во
с. Ваксинце, животите ги загубија двајца припадници на ЕСН
„Шкорпиони“ а еден беше заробен. Загинаа Димитар Двојаковски од Штип и Влатко Петров од
с. Чардаклија, Штипско. Димитар
имаше 29, а Влатко 24 години. И
додека Македонија ги оплакуваше овие двајца македонски херои,
како бомба одекна веста дека еден
месец подоцна, односно на 5.јуни

Американски војник посредува
во извлекувањето на
терористите од Арачиново
при напад на безбедносните сили
на пунктот кај „Шипковичка Кривина“ во с. Гајре, загинаа уште
пет македонски херои, припадници на АРМ. Од заседа беа убиени:
Благојче Силјанов, 32 години, војник од резервниот состав на АРМ
од Битола,Влатко Миленковски,
29 години, војник од резервниот
состав на АРМ од Битола, Пеце
Патичевски, 23 години, војник од
резервниот состав на АРМ од с.
Новаци, Битолско, Кољо Китанов,
20 години, војник од резервниот
состав на АРМ од с.Сарај, Струмичко и Исак Руфати, 42 години,
постар водник прва класа од Тетово. Истиот ден, терористите отвориле концентричен оган врз воениот пункт во с. Гајре при што
се ранети тројца припадници на
АРМ. Не се знае од кои причини
вооружените сили го прекинале
почетниот преземен напад на овој

фронт. Веројатно тоа е сторено по
нечија одлука која не е донесена од редовите на армискиот врв.
Како продолжение на овие настани, во текот на јуни месец, во с.
Арачиново е откриена униформирана терористичка група од околу
700 до 900 припадници на ОНА.
Претходн,о селото го напуштиле жените, децата и старите лица.
Тоа било причината полека да се
формира уште еден фронт – тн.
Арачиновски фронт. Македонските безбедносни сили го заокружија непријателот во с. Арачиново, а истовремено влегоа и до
средината на селата Ваксинце и
Слупчане. И токму кога требаше
да се зададе последниот удар и да
се испофаќаат и ликвидираат терористите, на сцена стапи Предлог – мировниот план на претседателот на Републиката. Тоа и беше
причината истиот ден безбедносните сили да добијат наредба да
ги прекинат успешните напади и
да се вратат на појдовните позиции.
На 9.јуни, на Липковскиот
фронт, поради првокациите на терористите, продолжија вооружените операции кај селата Слупчане, Ваксинце и Отља. Армијата дејствуваше бавно и како да не
сакаше да ја заврши операцијата. Наредниот ден, односно на 10
јуни, при извршувањето на борбените дејства, помеѓу селата Ваксинце и Слупчане, животот го загуби капетанот Синиша Стоилов
од Скопје. Имаше 36 години. Истиот ден, кај с. Гошинце ранети се
уште двајца војници. На 11.јуни,
точно во 9.00 часот е прогласен
прекин на борбените дејства. Истиот ден оставка поднел началникот на ГШ на АРМ. Иако од
наша страна беше прогласен план
за прекин на огнот, ОНА повторно го зазедр с. Арачиново, каде
се формира воениот бастион наречен Арачиново. Под присила,
македонскиот народ беше протеран од с. Арачиново. Вооружените сили на ОНА не мируваа. Тие,
врз пунктовите на македонските
безбедносни сили на Куманов-
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ско-липковскиот терен и во реонот на Шар Планина, секојдневно пукаа од најразлични боеви
средства. Така тие во наредните
денови на јуни скоро секојденвно го прекршуваа прекинот на
огнот. Паралелно со тоа, во Македонија доаѓаа разно разни белосветски политичари кои ги презентираа своите предлози за решавање на кризата, кои предлагаа
Македонија да се кантонизира во
два кантона, едниот со македонско, а другиот со албанско население. Се предлагаше и собирање
на оружјето во Тетово, Гостивар
и Куманово и започнување на мировната мисија под покровителство на НАТО. Но ситуацијата ни
оддалеку не изгледаше дека е смирувачка. На се посилните првокации на ОНА во реонот на Арачиново, нашите сили, со помош на
хеликоптери и авиони, извршија
жесток напад на селото. За прв
пат беа употребени и борбените
авиони СУ-25 (Сухој). Гореа многу куќи, две џамии и една црква.
До пладне на 24 јуни, нашите безбедносни сили влегоа до центарот
на Арачиново, по што терористите истакнаа бели знамиња. И токму кога требаше да се зададе крајниот уништувачки удар за елиминрање на бројните терористи,
во Скопје ненадејно допатува, заедно со бројна екипа, високиот
комесар за надворешна и безбедносна политика на ЕУ. Со него беа
Претседателот на Републиката,
премиерот, министрите за одбрана и внатрешни работи и началникот на ГШ на АРМ. И, без око
да му трепне, Високиот момесар
изјави дека „Ова е добра шанса за
продолжување на преговорите...и
во следните денови ќе продолжи дијалогот“. Го рече тоа и, веднаш, од безбедносната аеродромска писта во Петровец, замина за
Брисел. Епилогот е познат. Терористите кои требаше да бидат заробени или ликвидирани, како со
магично стапче, мистериозно беа
спасени. Со помош на шпанскиот
контингент од силите на КФОР,
беа извлечени и спасени сите те-

рористи. Тие беа префрлени на
друг фронт, каде ќе се појават подоцна. Потоа, стаса известување
дека бил постигнат договор македонските сили да прекинат со
борбените дејства. Тој договор за
прекин на огнот беше составен од
амбасадорот на НАТО во РМ, а од
наша страна го потпиша началникот на ГШ на АРМ. Ова се случи на 25.јуни. Сето ова се одвиваше во еден трауматичен момент,
бидејќи два дена претходно, односно на 23.јуни, кога во борбите
кај Арачиново, од истите тие терористи, кои со помош на КФОР
беа безбедно извлечени, загинаа
наши три херои, припадници на
македонската полиција. Тоа беа:
Атанас Јанев од Струмица, Никола Пехчевски од Берово и Александар Стојчев од Скопје. Атанас
имаше 25, Никола 25, а Александар 30 години. Во борбите тешко беше повреден и полицаецот
Оливер Китановски од с. Башино Село – Велешко, кој подлегна
на раните на 28.јуни 2001 година.
Имаше само 21 година. Два дена
подоцна, односно на 25.јуни, на
Шар Планина загина и полицаецот Коста Волкановски од Неготино, еден е тешко повреден, а
други четворица беа полесно повредени. Коста имаше 40 години.
И во овој месец јуни терористите
не беа поразени, а дел од територијата на Македонија и понатаму
беше запоседната од нив. Истовремено, притисокот на меѓународната заедница за промена на
Уставот на Македонија беше се
позасилен, а се бараше и откажување на дел од националните интереси на Македонците.
ПРОТЕРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ ОД ВЕЧНИТЕ
ОГНИШТА
Јули е месец на пресвртни
случувања. Во почетокот на овој
месец се засилија борбите на Тетовско-Шарскиот фронт. На удар
се најдоа селата Брезно, Једоарце, Сетоле, Три Води и други на магистралниот пат Тетово

– Јажинце. Целта беше целосно протерување на Македонците и сообраќајницата да се држи
цврсто заради обележување на
територијата која беше ставена
под нивна контрола. И додека
сите овие настани се одвиваа со

Планот за воената акција
МХ-2 во Кумановско
забрзано темпо, на 1 јули во Скопје допатува овластен емисар на
САД за посредување во преговорите. Со својот ангажман тој
го контролирал дури и емисарот
на ЕУ. Работата беше повеќе од
јасна. Само требаше да помине
уште малку време за да се открие
што сите овие странски емисари и останати белосветски политичари ни спремаа за „стабилизирање“ на наметнатиот и од
надвор подржан воен конфликт.
И дури сето ова се одвиваше и
постојано ни се наметнуваа на
преговарачка маса разноразни
експерти, дотогаш војната продолжуваше, при што, на страната на македонските безбедносни
сили имаше уште повеќе загинати. Најпрво, на 1 јули, кај Тетовското Кале, животот го загуби
војникот Блашко Толев од с. Марена, Кавадаречко. Имаше само
20 години. На 3.јули кај караулата „Кодра Фура„ кај Танушевци,
животот го загуби Фејзо Џеладиновски од с. Елово, Скопско. И
тој имаше само 20 години. Це-
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лиот месец јули е испреплетен
со бројни нарушувања на јавниот ред и мир. Засилени пукања
кон нашите безбедносни сили
беа секојдневние. Тоа особено се
почувствува во Тетовскиот крај,
каде, дрскоста на терористите
отиде дотаму што на 23.јули силите на ОНА влегоа во с. Лешок.
И покрај тоа што за овој драматичен настан знаеја Претседателот на Републиката, премиерот и министерот за одбрана,
изостанаа било какви акции за
спасување на месното насление.
А, крајниот резултат беше напуштање на селото од страна на
месните жители. Сите Македонци. Нешто слично како во Арачиново. И по ист терк. Од борците
за човекови права. Сесрдно помагани од САД и од ЕУ и од другите меѓународни организации.
На тој начин, конечно ја постигнаа својата цел, етничко чистење
на речиси сите села со Македонци или мешано население. Во
престрелката во Лешок загина
Ѓоко Лазаревски, жител на с. Лешок и припадник на резервниот
состав на полицијата. Имаше 30
години. Истиот ден кај караулата
„Рибница“, граничната патрола
на АРМ наишла на заседа помеѓу
селата Нивишта и Грекај, при

????????????????
што загина Миле Гиноски од Кичево, војник од резервниот состав на АРМ. Имаше 43 години.
Овој кобен 23 јули ќе биде запаметен и по тоа што, покрај овие
тројца загинати, терористите на
ОНА ранија уште 33 припадници на безбедносните сили, 25
граѓани се киднапирани, а уште
едно невино единаесетгодишно
девојче е убиено. Болно. Сурово.
Просто за неверување. А, за жал,

сето ова беше реалност. Во нашата Република Македонија. Во
библиска Македонија. На 25.јули
пак, се водеа жестоки борби за
одбрана на Тетово. Но тоа не ги
спречи припадниците на ОНА
300 Македонци од с. Доброште
да ги претресуваат и на најгруб
начин да ги протераат од нивното родно село. Вкупно, насилно
се протерани околу 25.000 лица
од целата област.
Борбите продолжуваат и во
текот на јули и август. Во август,
покрај воените дејства, продолжија и политичките преговори.
Но, она што беше најболното и
што отсекогаш му нанесувало
штета на македонскиот народ во
минатото, било недоразбирањето
околу битните прашања во сферата на одбраната и односот кон
војната, при што дошло до отворен судир помеѓу македонските
партии во Владата на широката
коалиција. Истовремено, во овој
период започна и хајка врз Република Македонија од страна на
САД и ЕУ, кои, јавно, без срам и
почит, ќе ја нападнат политиката
на РМ за модернизирање на вооружените сили, без што нашата држава не ќе можеше успешно да се справи со терористите
на ОНА. Затоа, САД и ЕУ преку
СБ на ООН на 1.август побараа
да се воведе ембарго за увоз на
оружје. Паралелно со оваа хајка
на надворешен план, на внатрешен план се водеше друга хајка
за придобивање на приврзаници
на нивната пропагандна политика, од редовите на политичките партии и пратеници – Македонци. За тоа време, пак, силите на терористите не мируваа и
нанесоа сериозни загуби на македонските безбедносни сили и
месното население. Најпрво, на
31.јули, кај Мала Речица, е отворен оган врз безбедносните сили
на патот Тетово – Брвеница. Тука
загина Цоки Стојановски, полицаец од Тетово. Имаше 28 години. На 8.август ОНА покрај со
огнени дејства, продолжи и со
малтретирање на македонско-

то население во селата Теарце
и Отушиште, при што десетина од нив беа претепани. Истиот ден, кај с. Желино беа киднапирани четворица работници на
градежното претпријатие „Маврово“ од Куманово. Ги тепаа со
лопати и сексуално ги малтретираа, барајќи од нив да се молат
на нивниот Алах за да ги спаси. Потоа, на живо, на нивните
голи плеќи, со ножеви ги испишаа имињата на припадници на
ОНА. На Кумановско-липковскиот фронт, истиот ден ОНА
ги затвори вентилите на браната „Глажња“ и го прекина доводот на вода од Липковското
Езеро, наменето за стоилјадното население на Куманово и Кумановско. Невидено дотогаш.
Неписмени и полуписмени т.н.
„борци“ за човекови права, се
дрзнаа да го уценуваат бројното
македонско население. За жал, и
во овој случај немаше реакција
ниту од нашите политички партии, ниту, пак, од безбедносните
сили. Просто човек да не верува дека ова се случувало во Македонија. А, нашите политичари од сите партии и понатаму се
обидуваа на мирен начин да ја
разрешат кризата и, воедно, да
им се доворат на разноразните
странски белосветски емисари
во наводните преговори за мирно
разрешување на војната. И, додека сето ова се одвиваше, одекна
дотогаш најстрашната вест. На
8.август, во 9.30 часот, при напад
на конвојот на АРМ со резервисти од Прилеп на автопатот Скопје-Тетово кај Карпалак, загинаа
десет македонски херои. Тоа се:
Нане Наумоски, резервен капетан од Прилеп, 48 години, Сашо
Китаноски, резервен поручник
од Прилеп, 40 години, Горан Миноски, војник од резервниот состав од Прилеп, 29 години, Ердован Шабаноски, воен обврзник од Припел, 21 година, Бранко Секулоски, воен обврзник од
Прилеп, 43 години, Веби Рушидоски, воен обврзник од Прилеп,
27 години, Љубе Грујоски, воен
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обврзник од с. Пашино Рувци, 32
години, Дарко Велјаноски, воен
обврзник од с. Ропотово, 27 години, Пеце Секулоски, воен обврзник од с. Бело Поле, 31 година и Марко Деспотоски, воен обврзник од с. Новоселани, 28 години. И, додека Македонија не
можеше да се соземе од оваа трагедија, повторно проструи уште
една злокобна вест. Наредниот
ден, односно на 9.август, при напад на ОНА на безбедносните
сили во с. Ратае, загина Душко
Синадиновски, припадник на резервниот состав на полицијата
од с. Ратае – Тетовско. Имаше 41
година.
Само еден ден по овој настан, односно на 10.август, повторно Македонија беше обвиена во црно. Имено, на овој ден,
возило на АРМ, полно со припадници од резервниот состав
на АРМ кои се враќале од борбените позиции, наишло на две
нагазни мини на шумскиот пат
кај Љуботенски Бачила, при што
животот го загубија уште осум
македонски херои. Тоа беа: Томе
Бадаревски, војник од резервниот состав од с. Љубанци – Скопско, 33 години, Гоце Чанкуловски, војник од резервниот состав од с. Љубанци – Скопско, 39
години,Томе Димовски, војник
од резервниот состав од с. Волково – Скопско, 37 години, Раде
Јанковски, војник од резервниот состав од с. Волково – Скопско, 33 години, Ивица Златевски,
војник од резервниот состав од
с. Волково – Скопско, 25 години, Томислав Настески, војник
од резервниот состав од с. Ѓорче Петров, 28 години, Бранко Јанев, војник од резервниот состав
од Скопје, 37 години и Марјанчо
Бошковски, војник од резервниот состав од Скопје, 28 години.
Покрај овие 8 загинати, имаше
уште 8 ранети војници. Повторно
на виделина излегоа наивноста и
површноста на дел од старешинскиот кадар на АРМ, кои воопшто не презедоа мерки за борбено
обезбедување. Од друга страна,

Именување спортска сала во Виница - Кирчо Димитриев
и тогашниот министер за одбрана, не понесе никаква морална
одговорност или оставка. Само
промените на првите генералски функции зачестија. Потоа,
од 11.август започнаа силни воени дејства врз силите на ОНА,
чии припадници преоблечени во
цивилна облека даваа силен отпор. И, секако, за да не се употреби пресилен удар врз „борците за човекови права“, тука беа
членови од Хашкиот трибунал
кои со своето присуство сакаа
да ги заплашат нашите сили да
не употребат премногу сила. Но,
за несреќа борбите продолжија
и понатаму на Кумановско-Липковскиот фронт, кај Дервенската клисура близу Радуша. Згора
на тоа, наместо македонскиот
државен врв да употреби поголеми сили и средства за тотално
разбивање на силите на ОНА кај
Тетово, тој прогласи едностран
прекин на огнот, заради создавање на услови за потпишување
на Рамковниот договор, закажан
за 13.август 2001 година. Под
ударот на оружјето, Претседателот на РМ, лидерите на двете македонски и двете албански
партии, под покровителство и
гаранција на ЕУ и САД, во Охрид го потпишаа срамниот Рамковен договор, претставен како
договор за мир. Но, овој договор
ништо не и значеше на ОНА, која
веќе наредниот ден, односно на

14.август, продолжи жестоко да
ги напаѓа и да ги пали домовите
на Македонци во селата Лешок и
Теарце, а за првпат се нападнати
и селата Беловиште и Вратница.
Нападнати беа и пунктовите на
Попова Шапка, во с. Брвеница и
кај Градскиот стадион. Се војувало и на Кумановско-липковскиот фронт. И додека ова се
случувало, претседателот на РМ,
на 15 август поднесе иницијатива за промена на Уставот на РМ,
а Владата на РМ донесе одлука
за влегување на силите на НАТО
во РМ, за да учествува во играта
наречена разоружување на ОНА.
Тие, на 20.август се распоредија
на одредени точки и воспоставија контакт со албанските терористи. И додека сето ова се одвиваше, терористите на ОНА, на
21.август, го минираа и разурнаа
манастирското светилиште, соборниот храм „Св. Атанасиј“ во
с. Лешок. Односно, го разурнаа
духовниот храм на културата и
христијанството, надалеку прочуениот македонски Лешочки
манастир.
Во целата оваа рашомонодија, се вклучи Собранието на
Република Македонија, кое, на
31.август ја започна трагикомичната расправа за промена на Уставот. Потоа следуваа режираните настани за тн. разоружување,
се појавија некои протести пред
Собранието на РМ. Но, сето тоа
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елегантно беше надминато со
писмото на државниот секретар
на САД во кое тој побара да не
се распишува референдум за валидноста на Рамковниот договор и за уставните промени, но
и повлекување на резервистите од кризните територии. Сите
овие игри на штета на македонскоиот народ и македонската држава траеја до 27 август, кога со
тн. мисија „Неопходна жетва“,
кога наводно требало да се собере оружјето од ОНА, заврши
и војната во Македонија. Така,
по седуммесечно траење, војната во РМ заврши. Наводно, војната завршила по потпишувањето на Рамковниот договор, поради страв од натамошна граѓанска војна, поради притисокот на
меѓународниот фактор, а најмногу поради неподготвеноста на
државната власт докрај да ги истера работите што и беа ставени
во надлежност со Уставот и со
Законот за одбрана.
Но, тука не завршува играта. Загинати бранители имаше и пред и по потпишувањето
на Рамковниот договор. Така, на
16.август и на 2.септември 2001
година, од снајперски истрели
загинаа Сашко Соколов од Скопје, 27 години и Трајче Стојкоски
од Тетово, 21 година. На 12 септември загина полицаецот Фикри Елмази. Виновен бил зашто
со гордост ја носел македонската
полициска униформа. Имаше 35
години. На 10.октомври во тетовската касарна загинува Коце Крстев од Радовиш. Имаше 40 годи-

ни. На 27.октомври, како последица на раните од големиот број
на шрапнели во борбите кај Матејче, почина Александар Серафимов од Св. Николе, припадник
на ЕСЗ „Тигри“. Имаше 21 година. Набргу потоа, на 11.ноември,
кај Требош во заседа беа убиени: Драго Маневски, 35 години,
Оливер Петрушевски, 23 години
и Бобан Трпков, 33 години. Сите
тие беа припадници на полициската единица „Лавови“. Дури и
наредната година, односно во
2002 година, за жал, имавме загуби во нашите безбедносни сили.
На 6.април 2002 година, кај Гостивар, во кола во движење, беа
убиени двајцата полициски резервисти Даил Јаноски, 46 години и Александар Николиќ, 39 години. Така, додека ние форсиравме мировни преговори, дотогаш
терористите на ОНА убиваа македонски бранители.
Во времето од 2.март 2001 година, кога во с. Танушевци јавно
е обелоденото постоењето на паравојска на терористичката ОНА,
па се до крајот на војната, загинаа
75 припадници на АРМ и МВР, а
дури 225 припадници на АРМ и
173 припадници на МВР се повредени. Загинаа и тројца набљудувачи на ОБСЕ, а загинаа и 10
цивили од нападите на ОНА но и
уште 25 цивили кои беа киднапирани и убиени, исто така, од терористите на ОНА. На овие бројки
треба да се додадат и оние 20 киднапирани и исчезнати цивили од
страна на ОНА. Дополнително,
имаме и 77 повредени цивили од

Втората чета на
Македонската полициска
станица во селото Радуша,
која беше во одбрана на
Радуша за време на судирите
во јуни 2001 година.
нападите на ОНА и 20 физички
измачувани и нападнати граѓани,
исто така од ОНА. Според извори
од ОНА, на нивна страна загинале
120, а ранети биле 130 лица. Но,
според други неофицијални информации, бројката на загинати
терористи од ОНА е далеку помногубројна. Тука не ги споменавме раселените и со сила протерани Македонци од нивните родни
огништа, запалените и опљачкани
куќи, траумите и другите последици што произлегоа од воените
дејства. Животите на загинатите бранители, хероите на борбата
во 2001 година, Македонија нема
никогаш да ги заборави. Нивното дело ќе живее вечно, а нивните имиња ќе бидат со златни букви испишани на пантеонот што се
вика библиска Македонија. Зашто, со тоа, тие ги преминаа портите на историја и заминаа во вечноста.
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

Седница на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ

РАБОТЕН ДОГОВОР
На 23. февруари, во Скопје,
се одржа седница на Извршниот
одбор на ОРОРМ со која раководеше претседателот, проф.д-р
Ѓорѓи Малковски.
Во фокусот на вниманието
на овој работен договор, беа повеќе
актуелни прашања од работата на

ОРОРМ. Меѓу другото, усвоен е
Предлог-извештај за материјалнофинансиското
работење
на
Организацијата во 2015 година,
како и Предлог-финансиски план
за користење и располагање со
финансиските средства во 2016
година.

Во врска со материјалнофинансиското работење, на седницата е оценето дека тоа во
2015 година било рационално и
пред се во функција на успешна
реализација
на
планираните
активности во 2015 година.
Тони Мицевски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

КОНДИЦИОНЕН МАРШ
На 21. февруари, Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево,
во соработка со ЕЛС Делчево,
организира кондиционен марш
на релацијата: Спомен дом на
АСНОМ – Голак, во должина од
24 км.
На маршот, кој се организира во чест на 72-годишнината од
Февруарскиот поход (1944-2016
год.), покрај резервни офицери од
Делчево, Берово и Пехчево, учествуваа и претставници на локалната самоуправа, како и од повеќе
други здруженија, меѓу кои: Здруженијата на бранители „Бедем“ од
Делчево и од Куманово; Општинската организација на СЗБ од НОАВМ на Делчево; ПД „Голачка
срна“; ПД „Кадица“ од Пехчево;
ПД „Бел Камен“ од Радовиш; ПД
„Серта“ од Неготино и ДПС „Лисец“ од Штип.
Во текот на маршот е совладана височинска разлика од ре-

Спомен обележје на кое учесниците
на маршот положија цвеќе

чиси 900 м. На највисокиот врв
на Голак, на 1536 метри надморска височина, беше организира-

територија во вардарскиот дел и
голема површина од егејскиот дел
на Македонија. Февруарскиот поход, како најголема воена операција што ја презела македонската народноослободителна војска
дотогаш, имал силно политичко
значење за натамошниот развој
на Националноослободителната и
атифашистичка војна на македонскиот народ.
Пред спомен - одбележјето
на овој значаен настан од маке-

Дел од учесниците на маршот
на пригодна програма, во рамките на која е презентиран и реферат
за значењето на Февруарскиот поход. Како што е познато, овој партизански поход на трите групи баталјони, ја опфатил речиси целата

На учесниците доделени
благодарници за учество на
маршот

донската историја, учесниците на
маршот положија свежо цвеќе.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Извршен одбор на Собранието на ОРОРМ

РАБОТЕН ДОГОВОР

Дваесеттата седница на
Извршниот одбор на Собранието
на ОРОРМ, се одржа на 5. мај
2016 година во Штип. На оваа
седница, со која раководеше
претседателот, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски
беа
разгледани
повеќе актауелни прашања,
меѓу кои: Информација за
активностите на ОРОРМ во
март и април 2016 година;

Разгледување
на
понудите
за реновирање на Клубот на
резервни офицери во Берово;
Информација за активностите во
мај и јуни 2016 година.
Образложение на Информацијата за активностите на ОРОРМ
во март и април 2016 година,
поднесе претседателот, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски. Во однос
на понудите за реновирање на

Клубот на резервни офицери во
Берово се одлучи да се прифати
најниската понуда. Информација
за активностите во мај и јуни
даде претседателот, посебно
акцентирајќи ги: регионалниот
марш во реонот на Демир Хисар,
гаѓањето со АП 7,62 мм во
Прилеп, и државниот натпревар
во гаѓање со пиштол во Велес.
Тони Мицевски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

ДРЖАВОТВОРЕН ЧИН
На 11.март, во Крива
Паланка се одбележа Денот на
резервните офицери. Во рамките
на програмата, на поранешната
караула „Рамна Нива“ а сега
Полициска станица, претставници
на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка,
предводени од претседателот
на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ К.Паланка Влатко
Митовски, и претставници на
Полициската станица, положија

На трибината реферат
презентира резервниот мајор
Веселин Стојановски

Поздравно обраќање пред присутните на трибината на
градоначалникот на Општина Крива Паланка
г-дин Арсенчо Алексовски
свежо свеќе. На овој начин беше
оддадена почит на 24-годишнината
од преземањето на поранешната
караула како прв граничен
меѓник и државотворен чин во
воспоставувањето на државната
граница на самостојна Република
Македонија.
Посебно значајна содржина
на Денот на резервните офицери
во овој град, претставуваше

трибината на тема: „Бунтот на
Кривопаланечкиот моторизиран
баталјон против негово учество во
граѓанската војна во поранешна
Југославија“, во врска со што,
пригоден реферат презентира
неговиот командант, резервниот
мајор Веселин Стојановски.
Веселин Стојановски
член на Собранието на
ОРОРМ од Крива Паланка

Трибина во Свети Николе

ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС НА СВЕТИНИКОЛЧАНИ ВО
ОДБРАНАТА НА ТАТКОВИНАТА
На 17. март, во преполната
општинска сала во Свети Николе,
се одржа трибина насловена
„15 години од војната во
Македонија 2001-2016 година“
во организација на ООЕ на
ОРОРМ Свети Николе. Воведно

Претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
настапи со реферат во кој
даде историски приказ на
воените и политичките
случувања во 2001 година

обраќање имаше претседателот
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Свети Николе м-р Ристе
Панов, кој истакна дека поводот
за одржувањето на трибината,
е
годишнината од првата
мобилизација на Светиниколскиот
баталјон во војната во 2001
година. На присутните им се
обрати и резервниот капетан
Стево Митевски, кој за време на
војната беше заменик командант
на Баталјонот. Тој во оваа пригода
даде приказ на формацискиот
состав и борбените задачи на
Светиниколскиот баталјон во
одбраната на татковината. Полковникот Велин Стојановски во
својот настап се осврна на воените
дејства во Кумановскиот регион во
2001 година, каде што најголемо
учесто имаше Светиниколскиот

Полковникот Велин
Стојановски во својот
настап се осврна на воените
дејства во Kумановскиот
регион во 2001 година, каде
што најголемо учесто имаше
Светиниколскиот баталјон
баталјон.
Претседателот
на
ОРОРМ,
проф.
д-р
Ѓорѓи
Малковски, настапи со реферат
во кој даде историски приказ на
воените и политичките случувања
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презентирани видео содржини
со мапи и слики од борбените
позиции и формацискиот состав
на Светиниколскиот баталјон.
Претседателот Малковски, на 23
резервни офицери и подофицери
од Свети Николе, учесници во
војната од 2001 година, им додели
признанија за нивниот придонес
во одбраната на татковината.
м-р Ристе Панов
секретар на Извршниот
одбор на Собранието на ОРОРМ
Дел од присутните на трибината „15 години од војната во
Македонија 2001-2016 година“ во Свети Николе
во 2001 година. Поздравно
обраќање пред присутните имаше
и градоначалникот на Општина
Свети Николе, Зоран Тасев, кој
го поздрави одржувањето на
трибината и истакна дека е горд на
светиниколчани што учествувале
во одбраната на суверинитетот и
територијалниот интегритет на
Македонија.

Програмата на трибината
беше
збогатена
со
повеќе
содржини. Мандолинскиот оркестар „Свети Николај“ од Свети
Николе настапи со четири музички
нумери, потоа следуваше рецитал
од литетатурни творби поврзани
со учеството на Светиниколскиот
баталјон во војната од 2001 година,
а исто така, пред присутните беа

Мандолинскиот оркестар
„Свети Николај“ од Свети
Николе ја збогати културно
уметничката програма на
трибината

ДОКТРИНИТЕ ЗА ВОЈНА ДА СЕ ЗАМЕНАТ СО
ДОКТРИНИТЕ ЗА МИР
Организираностa на резервните офицери на Република Македонија во функција на безбедноста и мирот во евроатлантскиот
регион, е со јасна цел во Република Македонија како мирољубива
земја, никогаш повеќе да не се
повтори конфликт - војна, доволно и доста е до сега, патриотска
обврска е со демократски-граѓански вредности да се одржи мирот
и стабилноста во државата.
Основните демократски-граѓански вредности за мир, безбедност, човекови права и толеранција да се промовират преку цивилните професии и улога
на резервните офицери (РО) и да
овозможат со воената компонента
мирно да се одржи мирот, безбедноста и стабилноста во државата.
Резервните офицери со своето воено искуство од една страна,
и цивилното искуство од друга

страна, треба да се поврзе во заеднички линк со цел да направи
микс од воената и цивилна компонента со кој ќе се настојува конфликтите, војните рано да се превенираат и да се решаваат во мир,
а не по конфликтот- војната, како
вообичаена практика да се воспостави мир. Превенцијата многу
помалку чини од интервенцијата.
Улогата на резервните офицери
во превентивното дејствување не
е доволно расветлена и претставува суштински фундаментална компонента на мирновремената воена
организација на Република Македонија и е потребно регуларно поставување на концепт-модел на резервни сили врз договорна основа
со МО, АРМ како сегашна и идна
развојна фаза со јасна мирновремена - цивилна и воена функција .
Општествените мотиви за
оваа цел произлегоа од општата

потреба за целосно, сеопфатно и
комплетно расветлување на општествената улога на РО во мирновремени и воени услови и законската обврска за нивно ангажирање.
Ќе се потсетиме на воено - историските и научните мотиви, кои се
повеќезначајни и со нив се пополнува еден историски вакум со содржини кои јасно пополнуваат некои
законитости на военото организирање и воените традиции и искуства на резервните офицери. Притоа, поврзуваќи се со потребите на
новото време за демократизација
на односите и новиот стратегиски
пристап за зачувување на мирот и
безбедноста со нова култура на демократијата, со потребната демократска и политичка култура и присуство на дијалог за омекнување и
приближување на спротиставените
страни со взаемна попустливост и
компромисни решенија со кои ќе
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се надминат кризата, конфликтот и
војната. Значи, се наметнува нова
потреба за решавање на конфликтите преку едукација за мир, потребата од преговарање и важноста
на комуникацијата со црпење на
сите потенцијали и капацитети за
разбирање меѓу спротиставените
страни.
Неопходно е постудиозно да
се навлезе во пронаоѓањето на
меѓусебната и взаемна поврзаност, меѓузависност и условеност
на мирот, безбедноста, толеранцијата, човековите права, слободи и нивно доживување изразено
со демократичноста во државата
и организираноста и придонесот
на резервните офицери за мирно
решавање на конфликтните процеси во општеството и јакнењето на стабилноста во државата.
Знаеме и свесни сме за тоа дека
нема да уживаме во развој без
безбедност,нема да уживаме безбедност без развој и нема да уживаме во ниту едно од нив без почитување на човековите права и
практикувањето на толеранцијата.
Со поголема демократска култура
е општество во кое се практикуват
и се доживуваат овие вредности,
кои, ниту лесно се стекнуват, уште
потешко се одржуваат и се сочувуваат, а нивното значење, за жал, се
сфаќа дури кога ке се изгубат.
Имено, во согласност со предходното елаборирање на статусот на резервните офицери, се определуват следните чинители за
содржината на нивното идно работење:
- Условите што го определуват, местото и улогата на резервните офицери во државата, меѓународните рамки (политички, економски, нормативно-правни и др);
- Субјектите преку кои резервните офицери ги остваруваат своите активности (субјекти од
областа на одбраната, безбедноста, мирот, човековите права, толеранцијата, раното предупредување и превенција на конфликти и
други субјекти со кои резервните
офицери остваруваат интеракции
и комуникации);

- Мотивите и целите на
резрвните офицери во државата и
во меѓународни рамки;
- Активности преку кои резервните офицери ја остваруват
својата улога во Република Македонија и во меѓународни рамки на
просторот од Евроатланскиот регион;
- Методите и средствата
преку кои резервните офицери ја
остваруват својата улога во меѓународни рамки преку разни собири и други форми на соработка.
Целта е, подобро запознавање со осмислен пристап за подобро информирање, етаблирање
и постојано промовирање на оваа
значајна материја од аспект на
лично, институционално, практично, поефикасно, професионално, стручно и нивно морално
дејствување за зачувување на безбедноста, мирот и стабилноста за

Д-р Ристо Петков
сите транзициони прашања со кои
секојдневно се соочуваат граѓаните во државата и пошироко на
Балканот и во Евроатланскиот регион. Тежиштето на идното работење е насочено кон ориентираноста и организираноста на резервните офицери за безбедноста
и мирот во државата и во Евроатланскиот регион. Според тоа, на
резервните офицери не може да се
гледа како тие да се надвор од колективните системи за безбедност
и мир и тие претставуваат определувачки фактори во функција на
стабилноста во државите.
Основните теоретски претпоставки за идната работа на резервните офицери е поврзана со
општиот впечаток дека сите држави, кои претендираат да бидат
демократски организирани опш-

тества, водат интезивна грижа за
развивање на политичката мисла
за промовирање на демократските и граѓанските вредности и имаат свое влијание за зачувување на
безбедноста и мирот. Таквиот ангажман е разбирлив, бидејќи сè
уште постојат конфликти и има
нови потенцијални извори на загрозување на човековите права и
нетолерантен однос помеѓу различностите со што се загрозуваат безбедноста и мирот во рамките на државата и пошироко. Ова
покажува дека општата глобална стабилност (посебно со бегалската - мигрантската криза) е во
лоша состојба и тоа се рефлектира
на Република Македонија, а како
главни предизвици се: зголемените закани од исламот, агресивната
надворешна политика на големите сили, корупцијата на глобално
ниво, тероризмот кој убива и коси
сè пред себе, а зголемено е и политичкото насилство.
Постои сериозна загриженост поради сегашното и идното
влошување на глобалната економска состојба, се зголемува невработеноста, а со тоа и нееднаквоста
(над 50% од населението располага само со 10% од реурсите), недостаток од лидерство и криза во
раководењето, нема целосен одговор на глобалните закани, поостра е конкуренцијата меѓу САД,
Кина, Русија, Јапонија, земјите од
ЕУ и други земји, посебно економската. Руско-украинскиот конфликт е активен, наметнувањето
на економските санкции врз Русија продолжува, проширувањето
на НАТО кон Истокот не запира,
се зајакнуват источните граници,
како и инсталирањето на американскиот антиракетен штит во Европа, тоа личи на ново градење на
Берлинскиот ѕид.
Истовремено Русија и Турција по уривањето на рускиот
борбен авион се насочуваат кон
судир, нетрпеливоста на Средниот, Блискиот исток трае, а САД
не се откажуват од бенефитите на својот воено-индустриски
комплекс и од војната за нафта и
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други ресурси, не е завршено територјалното разграничување на
Јужнокорејското Море, лоша е политиката на Обама кон расизмот,
не сме ослободени од национализмот кој расте и е се поинтезивен
на Балканот и ЕУ. Постојано слабее репрезентативноста на демократијата, промените (особено политичките), најчесто се прават од
улица со масовни демонстрации,
нереди, кои може да ескалираат, а
за жал, и со убиства од различни
мотиви кои секојдневно насекаде
во светот се случуват.
Се комбинират полу-воените методи со плитичко насилство
и акции на диверзантски групи,
меѓусебни судири на разни социјални, национални, верски групи организирани од олигарсите
кои мислат дека така се побезбедни. Глобалното загадување расте, зачестија лошите временски
услови следени со нагли климатски промени-суши, поплави, циклони и слично. Се повеќе исчезнува границата на внатрешните
и надворешните работи за секоја

земја. Неопходно е прилагодување на современиот свет и борба
за подобра глобална безбедност
од која ќе имаме и подобра национална безбедност. Реално, европската безбедност е загрозена, терористичките напади и закани од
ИСИС се преселија на европските улици (Париз и други градови),
сè уште има сериозни пропусти
помеѓу постојните закани и расположливите можности за одговор на истите. САД, ЕУ и Русија
делумно ја прекинаа соработката
по заземањето на Крим од Русија,
а за сметка на тоа, еден период
(2012-2014), се намали заедничкото дејствување и борба против
тероризмот кој зема залет со европските џихидисти кои стануваат опасност за сите и за таа борба
ќе бидат потребни поголеми предизвици за тоа да се ублажи, прекине. Жестоките екстремисти напредуваат, а Русија и во време на
криза ги зголемува воените трошоци и оди по загрижувачки пат
со дестабилизација на Украина, а
сега и со заканите на Турција. Ка-

налите за воена, економска и политичка комуникација на Запад со
Русија, треба да останат отворени,
во спротивно можно е недоразбирање со кое состојбите би излегле надвор од контрола. Без да се
запре и да се менаџира максимално усогласено од сите страни оваа
нова состојба, на светот глобално
не му се пишува добро.
Прашањата и дилемите кои
се актуелизирани со организираноста на резервните офицери во
Република Македонија за безбедноста и мирот во ЕАР претпоставуваат еден мултидисциплинарен
пристап со кој ќе се овозможи
расветлување на оваа проблематика со уверување дека насилствотоконфликтот-војната никогаш не се
начин за справување и надминување на разликите и секогаш тие
треба да се ублажуваат, да се избегнуваат и да се решаваат со мир
и со разбирање од сите.
д-р Ристо Петков
член на Собранието на ОРОРМ
(продолжува во следниот број)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ПОЧИТ КОН ЗАГИНАТИОТ БРАНИТЕЛ

Делегација на ООЕ НА
ОРОРМ Охрид во состав Цветко
Кузески претседател, Митко Темелковски потпретседател и Наум Јосифоски секретар, на ден 7.април
2016 година положи свежо цвеќе
на гробот на загинатиот професионален војник Благојче Крстаноски
во с.Ливоишта по повод патрониот
празник на ООЕ „Благојче Крстаноски“ - Охрид. Воедно беше остварен контакт и посета на домот на
неговата мајка и неговото потесно
семејство. Во оваа пригода, се актуелизира прашањето за подигање и
уредување на спомен обележје во
чест на Благојче Крстаноски, кое
ќе се состои од уредување на просторот околу селската чешма, како и
поставување на спомен плоча.
Цветко Кузески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

Од полагањето свежо свеќе на гробот на Благојче Крстаноски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ПОВЕЛБА ЗА ЗБРАТИМУВАЊЕ СО
КРАГУЕВАЦ
Општинската организациона единица на ОРОРМ Тетово,
на 23.април 2016 година, го посети Крагуевац (Р.Србија) и оствари
средба со Организацијата на резервните воени старешини од Крагуевац.
Осум членови на Организацијата од Тетово, предводена од
претседателот Зоран Кировски,
заедно со секретарот на Извршниот одбор м-р Радислав Коруновски и членот во Собранието на ОРОРМ од Тетово, Божин
Милосавлески, беа пречекани од
претседателот на градската организација на резервните воени старешини, г-дин Петар Дрманац.
Веднаш по пристигнувањето, на
тетовската делегација и се приклучи и претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски. Во
просториите на Организацијата
на резервните воени старешини
од Крагуевац се оствари работен
состанок на кој од страна на домаќините присуствуваа: претседателот Петар Дрманац, претседателот на борците за Шумадискиот регион полковник Жељко Зиројевиќ, генералниот секретар
на Републичката организација на
резервните воени старешини на
Србија, г-дин Драган Ќирковиќ,
и секретарот на Организацијата
на резервните воени старешини

Потпиштување на Повелба за збратимување на организациите на
резервни офицери од Тетово-Р.Македонија и од Крагуевац-Р.Србија
на Крагуевац Зоран Савиќ. Генералниот секретар, Драган Ќирковиќ, упати поздрави од страна
на претседателот на резервните воени старешини на Србија,
со извинување за спреченоста да
присуствува на предвидените активности. Состанокот помина во
пријатна атмосвера со размена на
меѓусебни искуства на организациите. Претставниците на ООЕ
на Тетово беа во протоколарна посета на Општина Крагуевац, каде
што ги примија Едус Дургутовиќ,
помошник за организации и здруженија и Драган Боиќ, претседа-

Поздравно обраќање на претдседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

тел на Здружението на воени инвалиди и на семејства на загинати
борци.
Потоа беше потпишана
Повелба за збратимување на организациите на резервните офицери на Тетово и Крагуевац. Пред
потпишувањето на повелбата,
пред присутните, со пригодни говори, се обратија: Драган Ќирковиќ ген.секретар на Организацијата на резервните воени старешини
на Република Србија и проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, претседател на
ОРОРМ, кој ги поздрави присутните некриејќи го задоволството
што денеска е тука заедно со тетовската организација меѓу искрени пријатели. Накратко ги запозна присутните со активностите на
ОРОРМ и нејзиното значење.
По потпишувањето на Повелбата, пред присутните се обратија:
претседателот на Организацијата на резервните воени старешини на Крагуевац, Петар Дрманац
и претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово, Зоран Кировски. Во своите обраќања
го искажаа своето огромно задо-
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волство од чинот на збратимувањето на двете организации и на
двата братски народи.
Подоцна беше посетен Музејот на фабриката за оружје „Застава“, како и спомен паркот
„Шумарице“. Исто така, пред споме-обележјето „Патот на 1300
каплари“ во првата светска војна
кои посетувале настава во Скопје и само по два месеци школување, биле испратени на фронт,
делегација на чело со претседателот Ѓорѓи Малковски и делегација
од домаќините, положија свежо
цвеќе.
На заедничкиот ручек кој
помина во пријатна атмосфера,
претседателот на ОРОРМ, на до-

Делегација предводена од претседателот Малковски положи цвеќе
пред спомен обележјето „Патот на 1300 каплари“ загинати во
Првата светска војна
ките на нашите просветители Кирил и Методиј и античкиот војник
за кои претседателот даде посебно

Од посетата на музејот-Фабрика за оружје
маќините им подари скромни подароци од Македонија, при што, посебно внимание привлекоа репли-

објаснување кое беше проследено
со особено внимание. Исто така, и
претседателот на ООЕ на ОРОРМ

Поздравно обраќање на генералниот секретар
на Oрганизација на резервните воени старешини
на Р.Србија, г-дин Драган Кирковиќ

Тетово на домаќините им подари
неколку книги од Тетовскиот крај.
Особено задоволство настана кога
на домаќините им беше подарена
земјена тава наполнета со тетовски грав.
На 24.април 2016 година, заедно со претставници на домаќините, во Топола, Опленац, го посетивме музејот на династијата Караѓорѓевиќ.
Треба да се напомене дека
оваа прва меѓународна средба е од
посебно значење за Организацијата на резервни офицери од Тетово.
Остварен е контакт и потпишан
документ кој ќе трае и ќе се проширува во понатамошната наша
соработка.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Подарок за домаќините, тетовско
гравче во тавче
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Усовршување на вештините во гаѓање

ЕДНОДНЕВНА ОБУКА

Подготовки пред почетокот
на гаѓањето
Практичната обука постојано е во фокусот на вниманието на
ОРОРМ. Таа е привлечна за младите резервни офицери и подофицери, кои со посебно задоволство
се активни учесници во содржините во кои се дружат со оружјето, ги
запознаваат неговите тактичко-технички карактеристики и постојано ги усовршуваат и ги надградуваат претходно стекнатите знаења
и вештини.
На гаѓањата со пешадиско
оружје, секогаш се остваруваат значајни резултати благодарение на високата мотивираност на
членството на ОРОРМ, добрата
организираност на раководствата,
како и целосната логистичка поддршка на МО и ГШ на АРМ, која

практично се остварува преку командите на формациските состави
на вооружените сили на просторот
на Р.Македонија.
Потврда на ваквата оценка претставува и подготвителното гаѓање со АП 7,62 мм на реден
број 1, што се одржа на 21.април
на стрелиштето „Леково“ во близина на Прилеп.
Градот под Маркови Кули,
беше домаќон на 100-ина млади
резервни офицери и подофицери
од 6 општински организациони
единици (Скопје, Битола, Охрид,
Демир Хисар, Кичево-Македонски Брод и Прилеп), кои, и покрај
лошите временски услови, успешно си ја остварија задачата.

Еднодневната обука заврши
со традиционалното војничко
гравче

Дел од учесниците на
гаѓањето
За успешно реализираната еднодневна обука треба да се истакне придонесот на Артилерискиот
баталјон во Прилеп со кој командува потполковник Ивица Цветковски.
Во изведувањето на гаѓањето беа ангажирани: мајорот Сашко
Палески, поручникот Џавид Зекири и наредникот Диме Ѓорѓиески.
Во делот на подготовките и
целокупната организација на оваа
обука, посебно е значаен придонесот на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Прилеп, со кој раководи резервниот капетан Влатко Котески.
Ж.Трајановски

Деветта седница на Собранието на ОРОРМ

УСПЕШНА ГОДИНА
Деветата седница на Собранието на ОРОРМ, се одржа на
18-ти март 2016 година во Скопје во просториите на ОРОРМ.
На оваа седница, со која раководеше претседателот, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски од вкупно 21
член на Собранието присуствуваа 20, а се работеше по следниот дневен ред: Извештај за
активностите на ОРОРМ во периодот од јануари до март 2016
година, Предлог - Извештај за
материјално финансиското работење за 2015 година, Одлука за
усвојување на Завршна сметка за
2015 година, Предлог - Финан-

сиски план за 2016 година, Предлог-Програма за работа на Собрнието на ОРОРМ во 2016 година, Предлог-Програма и План за
обука на ОРОРМ во 2016 година.
Образложение на информацијата
за активностите на претседателот на ОРОРМ во текот на јануари и февруари поднесе претседателот на ОРОРМ проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, истакнувајќи
дека, во Извештајот кој е доставен до сите членови, сеопфатно
и конкретно се внесени поголемиот број на активности кои се
реализирани во периодот од јануари до март 2016 година, при

што посебно ги потенцира: активноста во Виница по повод 15
годишнината од загинувањето на
капетанот Кирчо Димитриов и
трибината по повод 15 години од
воениот конфликт во Република
Македонија, активноста во Крива Паланка по повод годишнината од преземањето на државната граница и првите караули во
Република Македонија и трибината по повод бунтот на Кривопаланечкиот баталјон во 1991
година, како и активностите на
Тетово и Делчево и трибината во
Свети Николе по повод 15 години од воениот конфликт во Репу-
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блика Македонија која се оддржа
на 17-ти март.
Образложение по однос на
Предлог-Извештајот за материјално финансиското работење
за 2015 година и Предлог - Финансискиот план за 2016 година,
поднесе претседателот на Надзорниот одбор на Собранието
Стојанче Димов, додека Одлуката за усвојување на Завршна

Дел од учесниците на
седницата на Собранието

сметка за 2015 година ја образложи претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски. Образложение на Предлог-Програмата за работа на Собранието на
ОРОРМ во 2016 година и Предлог-Програмата и Планот за обука на ОРОРМ во 2016 година
даде стручниот соработник Тони
Мицевски.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ОПЕРАЦИЈАТА „МХ“ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВНИМАНИЕТО
По повод 15-годишнината
од војната во Македонија (20012016), Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Демир Хисар, на
25.март 2016 година организира
свечена академија на која учествуваа над 100 учесници.

Дел од добитниците на
признанија за учество во
војната во 2001 година
Свечената академија ја отвори градоначалникот на Општина
Демир Хисар, г-дин Љупчо Блажевски. Во своето обраќање, градоначалникот ги поздрави присутните и укажа на големиот придонес што го дадоа демирхисарските
воени обврзници во 2001 година.
Исто така, укажа и на големиот
придонес што го прави ОРОРМ
кон нив со овој свечен чин и доделување на признанија.
Присутните ги поздрави и
претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир
Хисар, г-дин Васко Младеновски
и се заблагодари за големото присуство на свеченоста.
Реферат за војната во 2001
година поднесе претседателот на

ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски. Во својот реферат, тој даде
исцрпен и детален приказ на случувањата во војната во 2001 година според хронолошки редослед,
од самиот почеток на војната, до
нејзиното формално завршување
на 27.септември со процесот на
разоружување. Претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски, на пластичен, сликовит начин
се задржа на најзначајните настани во војната. Исто така ги спомена и жртвите на оваа војна, воени
старешини и војници кои го дадоа животот за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Р.Македонија.
Пред присутните свое излагање за учеството на демирхисарските воени старешини и војници
во војната во 2001 година, имаше
проф. д-р Менде Солунчевски,
член на Собранието на ОРОРМ.
Професорот Солунчевски во своето излагање акцентот го стави на
операцијата „МХ“ или популарно наречена борба за ослободување на Тетовското Кале, во која
зедоа масовно учество демирхисарските воени старешини и војници. Операцијата „МХ“ се случи
на 25.март 2001 година. Свечената
академија организирана на истиот
ден, 25.март 2016 година претставува обид за врежување на овој
значаен ден, во поновата историја
на Опшптина Демир Хисар, ден
на кој пред 15 години демирхисарските воени старешини и војници,

станаа херои за Демир Хисар и за
Република Македонија.
Претседателот на Комисијата по повод распишаниот конкурс за поезија на тема „Војната
во РМ во 2001 година“ проф Вангелко Лозановски, ги соопшти авторите на трите наградени песни
и нивните ментори. Наградените
песни беа прочитани пред присутните. Авторите- ученици во СОУ
„Крсте П. Мисирков“, беа наградени со признанија од страна на
ОРОРМ и по една книга монографија: „ Учество на демирхисарските воени старешини и војници
во војната во 2001 година“ од проф
д-р Менде Солунчевски, додека на
менторите им беа врачени благодарници на Организацијата.

Трибината ја отвори
градоначалникот на Општина
Демир Хисар г-дин Љупчо
Блажевски
Претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, заедно со градоначалникот на Општина Демир Хисар, г-дин Љупчо
Блажевски, свечено им ги доделија
признанијата на демирхисарските
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Претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
го презетнра рефератот
„15 години од војната во
Македонија 2001-2016“
воени старешини и војници, припадници на 2пб на 13пбр во рамките на 2АК, односно припадни-

ците на Демирхисарскиот баталјон, кои дадоа огромен придонес
во одбраната и заштитата на територијалниот интегритет и суверенитет во Република Македонија во
2001 година. Во оваа пригода беа
поделени 87 признанија.
Свечената академија по повод
„Петнаесет години од војната во
Република Македонија и учеството на демирхисарските воени старешини и војници во војната во
2001 година“ во целост го оправда
нејзиното организирање и според
бројот на присутните, но и според
бројните позитивни реакции кои
се уште се присутни во јавноста во
Општина Демир Хисар.

Претседателот на ОРОРМ и
градоначалникот на Општина
Демир Хисар доделуваат
признанија
проф д-р Менде Солунчевски
член на Собрание на ОРОРМ
од Демир Хисар

Демирхисарска слободна територија во Илинскиот период

ГОЛЕМИОТ БОЈ
Вовед
Основната цел на Илинденското востание била ослободување на Македонија од турското владеење, со сопствени сили,
низ вооружена борба. Според
стратегиската замисла било планирано, низ едно сеопшто и едновремено востание на целиот
македонски народ и на целата територија, низ долготрајна, исцрпувачка борба или „перманентно
востание“, како што го нарекол
Ѓорче Петров, на непријателот
да му се нанесуваат се поголеми
загуби, а востаничките вооружени сили постојано да се засилуваат, така што во погоден момент
да се создадат услови за решителен удар и за конечно ослободување на земјата.
Поради тоа, востанието
било операција со повеќе боеви, како што биле: Смилевскиот,
Крушевскиот, Клисурскиот, Големиот бој и други.
Крушево е најсветлата точка
на Илинденското востание - создадена е Крушевската Република, прва на Балканот и светилник
на македонското револуционерно движење. За нејзино задушување, Османлиската власт употребила околу 18.000 војници,

вклучувајќи го и турскиот башибозук. На 13 август 1903 година
Крушево било потполно ограбено и опожарено. Башибозукот и
војниците обесчестувале, грабеле и убивале. Стотици биле уапсени и испратени во затвор
Борбени активности во
Демирхисарскиот регион во
периодот помеѓу задушувањето
на Крушевската Република и
Големиот бој
Востаниците, по задушувањето на Крушевската република, се повлекле кон демирхисар-

Турски башибузлук

ските планини. За да ги уништат
на територијата на Демир Хисар,
османлиите извеле голема операција. Истата траела од 14-21
август. Оваа операција се карактеризира со убиството на демирхисарскиот војвода Јордан Пиперката и опожарување поголем
број на Демирхисарски села.
Кај м.в. Герамидница, на патот од с. Црско кон с.Цер, на 14
август, во нерамна целодневна
борба со Турската војска загинал
Јордан Пиперката со поголемиот
број востаници од својата чета.
Истата ноќ, востаниците кои
успеале да се спасат, со неколку селани дошле до местото на
борбата и успеале да ги извлечат
телата на загинатите и да ги пренесат во црквата на селото Велмевци, каде што потоа биле погребани. Настанала голема жалост во целиот реон поради загубата на омилениот војвода кој со
години го бранел македонскиот
народ од турските зулуми.
На денот на неговиот погреб, од Долен Демир Хисар се
појавила силна турска војска.
На 15 август, Турците извршиле општ напад на реонот. Една
колона, од околу 2.000 души се
движела од с.Смилево кон ма-
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настирот Св.Јован Претеча во
с.Слепче. При обидот да го запалат манастирот, во селото Слепче дошло до вооружен судир со
една востаничка чета која била
наполно уништена, а манастирот и селото биле запалени. Од
кај Ѓавато се појавила втора турска колона која кај с. Базерник
водела борба со четата на Дечев.
Востаниците биле принудени да
се повлечат, а турската војска потоа влегла во селото Бабино каде
што била четата на Борис Сарафов. Тој наредил востаниците да
се повлечат кон гората, по што
селото било ограбено и опожарено. Трета колона на турската
војска од околу 1.000 души, се
движела по патот Битола - Кичево и ги опожарила селата Сопотница, Ракитница и други. Четвртата колона се движела од Кичево кон Белица. Четирите турски колони се собрале во селото
С‘лп и на 21 август 1903 година,
сметајќи дека ги разбиле востаничките сили, се повлекле кон
Битола и кон Кичево.
Големиот бој
Османлиите не направиле
издржана анализа на ситуацијата и донесле погрешна проценка
во селото С‘лп. Напротив, во демирхисарските планини се собрале повеќе востанички чети од
Битолско, Крушевско и од Демирхисарско, кои броеле околу
1.000 востаници.
Востаниците се сконцентрирале во густите шуми на Бигла
Планина и Плаќенска Планина
во атарите на селата: Смилево,
Лесково, Боиште, Церово, Вирово и Слоештица на територија
од околу 100 км2. На оваа територија востаниците престојувале во периодот од 21 август до
30 септември. За период од приближно месец и половина развиле сестрана одбранбено револуционерна активност во содејство
со жителите на споменатите села
кои согласно пописот од 1900 година броеле 4230 жители. Востаниците биле распоредени во три

одреди на споменатата територија, а во централниот дел бил
Главниот штаб на Битолскиот
револуционере округ на чело со
Дамјан Груев. Оваа слободна територија, согласно временската
и територијална димензија, но и
бројните преземени активности:
земјоделска и занаетчиска работа, обука и вежбовни активности, планирање и извидување на
теренот, комуникации и дипломатски активности итн., со право може да се нарече „Организирана демирхисарска слободна
територија-т.н. Демирхисарска
Република“

Дамјан Груев
Зошто е тоа така? Имено, населението од споменатите села спроведувало организирано снабдување на востаниците со храна и облека. Жителите
во наведените села во тој период практикувале специфични занаети, и тоа: во с. Смилево претежно биле мајстори ѕидари, во
с. Боиште и с.Лесково произведувале ќумур, во с. Вирово биле
валајчари, додека во с. Церово и
с. Слоештица, доминантно биле
дрводелци. Своите производи
и услуги жителите на овие села
ги продавале во Битола, Прилеп,
Кичево, Охрид и во други градови и села ширум Македонија.
Главниот штаб преку проверени
јатаци-занаетчии од селата обез-

бедувал храна (основни прехранбени производи) од градовите и
полските села. Исто така, Главниот штаб преку нив разменувал
информации со востаниците од
другите револуционерни окрузи,
но и со конзулите во Битола.
Турската власт ги забележала овие интензивни раздвижувања на жителите во селата во
Горен Демир Хисар и разбрала
за концентрацијата и активностите на востаниците, па презела
нова офанзива кон Демирхисарскиот крај. Турската војска предводена од Бахтијар-паша со околу 10.000 пешадинци и башибозуци, со 14 планински топови и
четири ескадрона коњаница, поделени во четири колони, на 30
септември 1903 година ја започнала втората офанзива против
македонска востаничка војска
во Демирхисарскиот реон. Првата колона која била најсилна тргнала од гарнизонот од Битола.
Кај м.в. Мраморица се поделила
на две групи. Едната се насочила во правец с. Утово-м.в. Утоец покрај манастирот Св. Петар
кон с.Лесково, а втората група
дејствувала преку Струговската Планина кон селата Ласково,
Церово и Вирово. Втората колона настапувала од Ресен преку с.
Лева Река и се развила на просторот Црн Врв-Мечкин Камен.
Третата колона тргнала од Охрид преку с.Свињиште-с.Плаќе
и се развила на просторот Орлов
Камен-Црни Врв. Четвртата колона дејствувала од с. Прибилци
(каде што била сместена турската администрација-мудурот и во
Илинденскиот период имало мал
број на турска војска) преку висорамнината Ставраково кон манастирот Св.Јован Претеча. Поединечни башибозучки формации
пристигнувале од с. Бабино и се
насочувале кон с.Слоештица.
Востаниците сместени во
пазувите на Бигла Планина и
Плаќенска Планина биле поделени на три одреди. Главниот штаб
на Битолскиот револуционерен
округ, со одред од 300 востани-
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ци, се наоѓал во центарот на обрачот - на Бигла Планина. Втор
одред од 250 востаници, под командата на началникот на Битолскиот револуционерен реон,
Ѓорѓи Сугарев, ја држел јужната страна на Бигла. Третиот одред од востаниците, под команда
на демирхисарските војводи, го
држеле атарот на селата Вирово
и Слоештица. Курири постојано комуницирале меѓу Главниот штаб и востаничките одреди
и носеле податоци за движењето
и за намерите на непријателот.
Од тактички причини, Главниот
штаб ги запоседнал средишните командни позиции на Бигла и
истовремено ја презел командата над сите востанички сили, чиј
фронт се простирал од с. Боишта
до с.Слоештица во продолжение,
во вкупна должина од 19 км.
Ако внимателно се анализираат географско-хидрографските
и комуникациските карактеристики на споменатите села, се констатира дека низ атарот на секое
село тече река. И тоа: низ село
Лесково, Лесковска Река, низ с.
Боиште, Средорека, низ с. Церово, Церовска Река, низ с. Вирово, Дедојчка Река и низ с. Слоештица реката Големача. Сите
тие се влеваат во Боишка река
која во долниот тек се преименува во Мреноштица која кај м.в.
Топлица се влева во Црна Река.
Течението на реките го претставува природниот комуникациски
јазол за жителите на овие села.
Се поставува прашањето,
зошто Турската војска не презела офанзива преку овој комуникациски простор? Анализите
покажуваат дека турската воена команда сакала да ги наведе
востаниците да се спуштат од
високите планини и преку овој
комуникациски тек да се упатат
преку Црна Река кон Крушево.
Од најниската заедничка точка
м.в. Сејменица, покрај Боишка
Река, природно мобилизациско
собиралиште за селата: Лесково,
Боиште, Церово и Вирово до м.в.
Топлица има околу 15км, додека

од Битола до Топлица има 40км,
а од Кичево до Топлица 36км.
Просторната разлика упатува на
заклучок дека востаниците можеле да се решат да се упатат кон
м.в.Топлица каде би ја преминале Црна Река и би се упатиле кон
Крушево. Постојат информации
кои укажуваат дека во гарнизоните во Битола и Кичево имало подготвени сили кои за релативно кратко време би стигнале
кај м.в. Топлица и во обрач би
ги заробиле најголемиот дел од
востаничките сили. Но, Главниот штаб на чело со Дамјан Груев,
покажал ефективно воено стратегиско искуство и интуиција и
го осуетил планот на османлиската команда.

Куќата во која била
прогласена Крушевската
Република
Кога османлиските огромни
и концентрирани сили го стегнале обрачот, односот на силите бил 12:1 во корист на османлиските сили. На 30 септември
околу 9.00 часот, османлиските
сили настапиле кон востаниците и нивните позиции. Први отвориле оган востаниците. Тие ги
оставиле Турците да се наближат
на 300-400 чекори и ги пресретнале со плотун. Се развила жестока битка, истовремено по целата должина на Бигла и Плаќенска
Планина. По двочасовно упорно
спротивставување, левата востаничка страна засипана со силен
артилериски оган и загрозувана
од заднината од двата турски табора кои настапувале кај с. Лесково, ги напуштила позициите
и се повлекла во шумата, за да
ја чува заднината на Главниот
штаб.

Во тоа време, огнот врз десната востаничка страна бил во
најголем разгор. Трите баталјони од Охрид и башибозукот продолжувале да настапуваат кон
десното крило што истовремено
било напаѓано и од војските од
Слоештичкиот преслап. Ресенскиот баталјон пак, продолжувал да настапува кон центарот.
Честата стрелба на востаниците, придружена од непрекинати
и громогласни „Ура“ ги стресла
Турците, кои го запреле нападот
и одново отвориле пеколен оган.
Востаниците биле долго време
упорни и не ги отстапувале позициите. Околу 13 часот, Турците ја преместиле артилеријата и
почнале од три страни со плотуни да стрелаат врз востаничките позиции. Куршуми како град
се истуриле врз нив. Се појавила потреба да се отстапи на помалку биени позиции. Двесте
востаници, под заштита на огнот
од другите востаници, отстапиле и ги запоседнале Церовските камењари. Нешто подоцна,
ним им се придружиле и преостанатите востаници. Тогаш Турците ги концентрирале силите
и здружени ги нападнале утврдените востаници во Церовските камењари, но позициите на
востаниците биле непристапни.
Востаниците се држеле до 18
часот, иако биле опсипувани од
безброј гранати кои напразно се
распрснувале по камењата.
Кога настапил вечерниот
мрак, востаниците со громогласно „Ура“ се нафрлиле врз Турците и незапирливо си пробиле пат
низ густите турски редови и се
извлекле во три групи: Главниот
штаб кон с. Боишта и Смилево,
една група останала во Церовските камењари, и третата група
кон Вирово.
Во текот на овој бој, кој траел цел ден, биле убиени 78 Турци, а многумина биле ранети. Од
востаниците имало 17 убиени и
11 ранети. По борбата, турската
војска се разотишла по гарнизоните, а востаниците, во полн рас-
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поред, отстапиле во непристапниот Демир Хисар. Борбата на
Бигла покажала уште еднаш дека
напорите за директно уништување на македонските востанички сили претставувале илузија
што скапо ги чинела османлиите.
Демобилизација
Палежите на селата, апелот на османлиската власт за
враќање на неселението по селата, советите на конзулите, гаранциите за амнестија и гласините
за реформи, придонеле Главниот штаб да почне да размислува
за распуштање на востаничките
сили.
На 2 октомври 1903 година, Главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ донел
одлука за организирана демобилизација на востаниците. Планот
за демобилизација предвидувал
распуштање на востаниците и
нивно враќање дома, собирање
и складирање на оружјето, за-

солнување на компромитираните
револуционерни раководители и
дејци, раководниот кадар на теренот да биде сведен на минимум.
Дамјан Груев започнал со
спроведување на планот за демобилизација и успеал да собере околу 350 пушки. Груев на
компромитираните
востаници
им советувал да не се предаваат
на турската армија, туку на дипломатските претставници. До
крајот на октомври 1903 година
сите востаници во Демирхисарскиот реон биле распуштени и се
вратиле во своите домови.
Заклучок
Демирхисарската слободна
територија за време на Илинденскиот период се простира на Бигла
и Плаќенска Планина на простор
од близу 100км2 и траела близу месец и половина.
За цело време востаниците
покажувале ефективно и ефикас-

но ниво на воена организација под
команда на Главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ на
чело со Дамјан Груев и воспоставиле целосна соработка со населението од селата: Боиште, Вирово, Лесково, Смилево, Слоештица
и Церово.
Населението од споменатите
села било целосно посветено во
давање егзистенцијална и комуникациска помош на востаниците во
остварување на револуционерната
дејност. Еден дел од населението
било вклучено во четите на Демирхисарските војводи и учествувало во Големиот бој.
Големиот бој е една од најголемите борбени операции во
Илинденското востание. Тој особено е значаен по начинот на организирањето и водењето на одбраната во услови на опкружување
и по успешното извлекување на
востаниците од обрачот.
проф. д-р Менде Солунчевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Гевгелија

ПЛАНИНАРСКИ МАРШ
На 24.април, Општинската организациона единица на
ОРОРМ Гевгелија учествуваше
на 23. меморијален планинарски марш „Перо Илиевски“, што
го
организира Планинарското
друштво „Кожуф“ од Гевгелија.
Маршот на кој учествува над
300 учесници, се реализира на реУчесниците на планинарскиот марш „Перо Илиевски“

Благодарница за ООЕ на
ОРОРМ Гевгелија

лацијата: Планинарски дом „Томе
Шутов-Кротки“ – Хума, во должина од 7 км. Во Хума, учесниците положоја свежо цвеќе на спомен плочата на починатиот планинар Перо
Илиевски. По овој повод, претседателот на планинарското друштво
„Кожуф“ Гевгелија имеше пригодно обраќање за животот и делото на
планинарот Перо Илиевски.
Во овој марш учествуваа
планинарски друштва од повеќе

градови од Р. Македонија, членови на планинарски друштва од Р.
Бугарија, Граничната полиција од
Р. Хрватска, градоначалникот на
Општина Гевгелија, 15 членови на
ООЕ на ОРОРМ Гевгелија, предводени од резервниот капетан Никола Минчевски и резервниот поручник Горан Сламков.
Никола Минчевски
член на Собранието на
ОРОРМ од Гевгелија

28 - ОФИЦЕР
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

ПОЧИТ КОН БРАНИТЕЛИТЕ
Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Куманово, по повод 15 – годишнината од воениот конфликт во Македонија во
2001 година организира трибина
и им оддаде почит на загинатите бранители. На трибината што
се одржа во Центарот за култура
„Трајко Прокопиев“ присуствуваа: претседателот на Советот
на Општина Куманово, Максим
Димитриевски, претседателот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малко-

Обраќање на претседателот
на Советот на Општина
Куманово г-дин Максим
Димитриевски
вски, бранители од војната, членови на семејствата на загинатите, припадници на Армијата на
Република Македонија (Здружена оперативна команда, Резервни
сили и Командата на 1 пешадиски
баталјон од 1.мпбр), Секторот
за внатрешни работи, резервни
официри, локалната самоуправа,
Здружението на бранители, воени инвалиди, наставници и ученици од СОУ „Гоце Делчев“, политички партии и други.

Доделување признанија на
бранителите во војната во
2001 година

Дел од присутните на трибината во Куманово
Прв на присутните им се обрати претседателот на Советот
на Општина Куманово, Максим
Димитриевски, при што, меѓу
другото, им изрази сочуство на
семејствата на загинатите бранители. Потоа, пригодно излагање
имаше полковник Велин Стојановски кој ги објасни операците
на нашите безбедносни сили во
Кумановскиот регион.

Врачување признанија на
најдобрите литературни
творби
Учесниците на трибината ги поздрави и претседателот
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Куманово, Синиша Богдановски, кој истакна дека учеството на бранителите во војната е
дело и карактеристика на големи
и храбри луѓе. Треба да бидеме
горди на хероите од Куманово
кои оставија траен белег во новата историја на Македонија.
Претседателот на Организацијата на резервните офицери на
Република Македонија, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, на трибината
зборуваше за создавањето на македонската држава и проблемите
со кои се сооучувала во периодот

пред воениот конфликт, пти што,
нагласи дека македонските безбедносни сили совесно и професионално се справиле со вооружените групи.
Потоа следуваше читање
на литературни творби посветени на нашите бранители од 2001
година од страна на ученици од
СОУ Гиманзија „Гоце Делчев“.
На крајот на трибината, на
членовите на семејствата на загинатите бранители од Куманово, им беа доделени признанија.
Вакви признанија им беа доделени и на 50-ина припадници на
безбедносните сили за нивниот придонес во одбраната на
Р.Македноија.
Во завршниот дел, со музички настап се претставија Градскиот детски хор со изведба на
химната на Р.Македонија и со две
музички нумери, како и ученици
од СОУ Гимназијата „Гоце Делчев“.
Синиша Богдановски
претседател на
Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Куманово

Реферат на претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот
број)
10. Други организации и
групи формирани од бугарската
власт на територијата на
Македонија
Во делот на Македонија окупиран од Бугарија дејствувале и
други организации и групи кои,
иако биле формирани како спортски, културни, хуманитарни или
со друга цел, во основа биле
само продолжена рака на бугарската окупаторска власт во спроведувањето на сé поагресивната
политика за целосна асимилација и денационализација на македонскиот народ. Формирањето и започнувањето со работа на
овие “национални” организации
и групи започнало со наредбата
на скопскиот областен директор,
издадена на 21 јуни 1941 година. Меѓу првите организации и
групи кои започнале да се формираат согласно со оваа наредба
биле:”Бојци од фронтот”, “Запасни подофицери”, “Илинденци”,
“Ополченци”, потоа “Бугарскиот
младински црвен крст”, “Јунак”,
“Труд и радост” итн. Вкупниот
број на овие организации во 1941
година изнесувал преку 40 и имале свои експозитури по сите поголеми места, училишта итн.
За целта на сите овие организации, групи, разни професионални здруженија, друштва итн.
најдобро зборува изјавата на тогашниот раководител на Дирекцијата за национална пропаганда
Никола Коларов, во која тој вели
дека тие требало да работат за
“националното воспитување” на
своите членови , потоа да биле
органи и помошници на државната управа при спроведувањето
на државната, стопанската и социјалната политика и, на крај, да
се грижеле за своите професионални интереси. Поаѓајќи од овој

став на Н. Коларов, сите овие организации, сојузи, друштва итн.
многу малку се занимавале со
прашањата за кои формално биле
создадени, а повеќе за ширењето
на пропагандата која го бранела
бугарскиот интерес во Македонија.
Организацијата “Труд и
радост”
Една
од
најекспонираните такви организации била
организацијата”Труд и радост”.
Интересно е дека оваа организација била формирана по иницијатива на познатиот германски
фашистички идеолог д-р Роберт
Лај. Тој е познат како основач на
германската работничка партија.
Всушност, организацијата “Труд
и радост” била верна копија на
веќе формираната фашистичка организација во Италија “Дополаваро” и на германската нацистичка организација “Насила
преку радост”. Заради работничкиот карактер што организацијата го имала била директно потчинета и раководена од Министерството за индустрија и труд и
Министерството за трговија.
Согласно со своите програмски определби, организацијата имала за цел да ги собере работниците во своите редови и да ги воспитува во духот на
германската национал - социјалистичката идеологија. Нејзините задачи биле поделени во три
групи: 1) мерки за подобрување
на здравствените и други услови
во работните простории; 2) мерки за подобрувањето на општествените простории во селото, мерки за подобрување на животните
услови во селските куќи и корисната употреба на времето во време на зимните месеци; 3) мерки
за уметничко - државно, граѓанско и телесно воспитување на

лица ангажирани во земјоделското производство, индустријата и
занаетчиството.
Покрај овие конкретни, организацијата имала и повеќе
општи задачи, како: 1)да им дава
свое мислење на властите во врска со воспитувањето на трудбениците; 2) да им предлага по
своја иницијатива на властите
мерки во врска со трудбеничките прашања; 3) да изработува
заедно со инспекторите при Дирекцијата за организација и контрола на професиите технички и
финансиски планови за спроведување на програмата на организацијата “Труд и радост”.
Ширењето на организацијата во Македонија започнало веднаш по окупацијата. Клонови од
неа биле формирани по скоро
сите градови и во најголем број
села. Членувањето, иако било
на доброволна основа, сепак, во
најголем број случаи, работниците (посебно во монополите) и
селаните во организацијата биле
зачленувани со сила.
Организацијата својата дејност ја остварувала во повеќе
правци, и тоа: преку организирање на излети и посети на населени места со цел”кај трудбениците да се засили чувството на
љубов кон Бугарија”; потоа преку
организирање на многубројните секции како народен универзитет, оркестри, хорови, театри,
спортски игри итн. кои требало
да доведат до идеолошко и национално обединување на трудбениците. Затоа сите простории
на организацијата биле задолжително снабдени со бугарски знамиња, со слики на значајни личности од бугарската историја и
слики од царското бугарско семејство, со амблеми и знамиња
на фашистичките држави (Германија и Италија), но и со географ-
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ски карти на Бугарија, во чии
граници биле вклучени држави
за кои Бугарија полагала право
дека се најзини етнички територии.
Истакнувајќи ја културнопросветната пропаганда во Македонија како една од најважните задачи, дирекцијата на организацијата “Труд и радост” преку своето
одделение “Професионална просвета” на 1 јуни 1942 година објавила упатство за работа во оваа
смисла:”1) да се проучат најтемелно условите на теренот, особено
во поголемите градови, гратчиња
и села, за да се овозможи работата на разните секции на организацијата (слични проучувања им се
препорачувале на индустриските
претпријатија, фабрики и други поголеми работилници, каде што можеле да постојат и да работат во
помали размери такви културнопросветни секции); 2) составите на
таквите новоформирани секции да
бидат добро проверувани пред да
бидат испратени списоци на одобрување до Дирекцијата на професиите; 3) раководителите на таквите
секции да бидат избрани така што
да можат да одговорат на поставените задачи; 4) сите состави на секциите да бидат врбувани од средината на трудбениците, макар што
не се исклучуваа да учествуваат и
други проверени луѓе, познати со
својата активност во организацијата “Труд и радост”; 5) репертоарот
на сите секции да биде одобрен однапред од Дирекцијата на професиите или земен направо од списокот
на препорачаните од неа програми”. Сите овие мерки на контрола
и непосредно влијание само уште
еднаш го потврдиле зависниот статус на организацијата од бугарската власт и нејзино вклучување во
сите активности на планот на ширењето на бугарската окупаторска
пропаганда во Македонија.
Женските друштва
Исклучително значајно внимание бугарската власт во Македонија им посветила и на новоформираните женски друштва

кои биле дел од општиот Бугарски женски сојуз. Женските друштва обично ги носеле
имињата не женските членови
од бугарското царско семјество.
Во 1941 година во Скопје првото женското друштво се викало
“Марија Лујза”, а во неговиот состав претежно членувале жените
на претставниците на бугарската
власт и осведочените бугарофили. Во Куманово женското просветно благотворително друштво
било именувано како “Царица Јоана”, а во него членувале преку
130 жени, исто така, од семејства
на бугарските чиновници. Такви
женски друштва биле формирани
и во Прилеп, Велес, Битола, Охрид, Кавадарци, Неготино, Радовиш итн.
Целокупната активност женските просветни друштва ја спроведувале преку повеќе секции со
вклучување на што поголем број
жени и нивно активно вклучување во бугарската пропаганда
со која се сакало од македонските
жени да се направи”добра Бугарка, готова на саможртва за обединета Бугарија”. И овие женски
друштва биле задолжени да учествуваат во разните и многубројни манифестации по повод бугарските национални празници,
но и да организираат собирачки
акции за германските војници на
фронтот, да организираат предавања итн.
Македонските културнопросветни и благотворителни
братства
Нешто слична улога имале и
македонските културно-просветни и благотворителни братства
кои биле дел од покрупниот Сојуз
на македонските братства, формиран уште во турско време. За разлика од другите организации и
друштва кои биле формирани подоцна, ова македонско братство
имало поголема традиција на постоење и работењето во Бугарија, а
единствена цел му била присоединување на цела Македонија кон
Бугарија и прикажување на Ма-

кедонците како дел од бугарскиот народ. Бројот на овие братства
бил доста голем и биле распространети на целата територија на
Бугарија, а само во Софија имало
преку 40. Имињата на братствата
произлегувале од имињата на македонскикте градови, односно од
местата од каде што дошле членовите на братството.
Ширењето на оваа организација во Македонија по 1941 година било по иницијатива и директно влијание на Дирекцијата за национална пропаганда. Посебно се
внимавало организатори на овие
братства во градовите во Македонија да биле истакнати бугарофили, закоравени приврзаници
кон бугарската држава. Целта им
била”...преку братствата да работат на создавање бугарски дух кај
своите сограѓани и да ја помагаат
државната власт во нејзините настојувања да го превоспита македонското население во бугарски
дух. Всушност, формирањето на
македонските братства во Скопје
имале друга, поважна цел - присоединување кон Бугарија и на
другите области од Македонија
кои останале под германска, односно италијанско-албанска окупација...”.
За да ѝ се даде поголема те-

Устав на Илинденската
организација
жина на оваа пропаганда со која
се сакало присоединување на деловите од Македонија под италијанско-албанска власт, основачи
и раководители на овие братства
во Скопје биле претежно Македонци избегани од овие краишта.
Затоа и имињата на овие братства
биле Тетовско-гостиварско братство, Галичко-дебарско итн. Глав-
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но во нив членувале луѓе блиски
до идејата на Ванчо Михајлов и
негови отворени приврзаници.
Со иста цел бугарската влада настојувала да создаде и разни
фашистички клубови и друштва,
како што биле т.н. “Германскобугарски културни клубови”,
“Јапонско- бугарско културно
друштво” итн.
Партијата “Општествена сила”
Натамошниот развој на настаните сврзани со состојбата во
Бугарија и на окупираните подрачја ја упатувало бугарската влада да создаде политичка организација со која би можела непосредно
да раководи и во која планирала
да ги собере сите политички организации. Токму затоа одлуката
за формирање партија која била
именува како”Општествена сила”
била донесена од страна на Министерсткиот совет на 2 август
1943 година. На обласните органи
од Скопје им било наредено да ја
организираат оваа политичка партија на која требало да се потпре
бугарската влада и власта на теренот. За таа цел се пристапило кон
формирање на комитетите.
Обласниот комитет на “Општествена сила”, чиј претседател
бил обласниот директор Димитар
Раев, го сочинувале 17 членови од
различни професии. Покрај поистакнатите претставници на разните органи на власта, во него биле
вклучени и месни граѓани - приврзаници на окупаторот (трговци,
адвокати, ванчомихајловисти, лекари итн.). По градовите таквите комитети од 10 до 15 члена ги
формирале околиските управители кои истовремено биле и нивни
претседатели, а по селата (кадешто постоеле централни општини)
кметовите биле на чело на тие комитети. И во овие комитети како
членови биле вклучени слични
луѓе како и во Обласниот комитет.
Организацијата преку добро
разработената пропаганда се обидувала пред целото население да
се претстави дека е народна партија со единствена цел заштита

на народните интереси. Тенденцијата била директно да се воспостават врски со сите останати
“родољубиви” организации и преку нив да се покаже кохезионото
единство на сите овие организации кон бугарската кауза и интерес во Македонија. Дури се одело
дотаму што се предвидувало во
овие организации да се формираат посебни групи кои требало да
ја пропагираат политиката на политичката партија “Општествена
сила”.
Целокупната нивна активност набргу била разоткриена
кога членови на оваа партија земале учество во откривањето и

Картичка на Илинденската
организација
апсењето на припадници на македонското националноослободително движење, потоа во борбените акции против единиците на македонската војска во текот на 1944
година, во правењето на списоци
за интернирање на сите осомничени лица “опасни за бугарската држава” итн. Сепак, главната дејност
на партијата се сведувала воглавно во широко пропагирање на бугарските национални интереси и
прикажување на македонскиот народ како дел од бугарскиот. Затоа,
голем дел од македонскиот народ
воопшто не се вклучувал во редовите на партијата. Нивните акции,
проследени со голем број пропагандни настапи и манифестации,
биле слабо посетувани и немале
значително влијание врз развојот
на свеста кај македонското население. Затоа, немајќи доволно
поткрепа меѓу месното население,
по капитулацијата на Бугарија во
септември 1944 година, оваа пар-

тија веднаш ја снемало од политичкиот живот во Македонија.
Бугарскиот младински црвен
крст
Во Македонија се формирале
и работеле организации кои по однос на својата дејност имале хуманитарен или спортски карактер, а
практично дејствувале за ширење
на големобугарската идеја. Една
таква организација била и “ Бугарскиот младински црвен крст “,
формирана во Бугарија пред почетокот на војната под името “Црвен
Крст”.
Во Македонија оваа организација започнала да се формира во
летото 1941 година. Биле основани два централни комитета на Бугарскиот црвен крст за Македонија, еден за Скопската и друг за
Битолската област. Архимандритот Стефан, заменик на владиката,
бил избран за претседател на Црвениот крст за Скопската област, а
епископот Харитон за претседател
на Битолската област.
Под покровителство на Министерството за просвета, во сите
бугарски училишта се пристапило
кон запишување на нови членови
во оваа новоформирана организација. За да добие организацијата
во масовност, со одлука на училишните власти членувањето во
организацијата било задолжително за сите ученици.
Најголема пропагандна манифестација Организацијата извела кон крајот на февруари 1942
година по повод прославата на
20-годишнината од основањето
на Младинскиот црвен крст. Оваа
прослава, поради масовното присуство на ученици и други гости,
во сите градови во Македонија
била искористена за ширење на
лажната пропаганда за тоа дека
македонскиот народ бил дел од
бугарскиот и “дека конечно, со
доаѓањето на бугарската власт,
македонските бугари станале слободни”. Истовремено, прославата
била искористена и за пропагирање на фашизмот и величење на
личноста на Хитлер.
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Како и другите профашистички организации и Младинскиот црвен крст во Македонија во
зимата на 1941 - 42 година организирал собирање на зимна помош
за германските војници на Источниот фронт. Таа акција продолжила и во наредните години. Покрај
тоа, биле преземени и практични
мерки за помош на германските
војници. Така, во Скопје била организирана прифатна станица за
германските војници во која Црвениот крст делел медицинска и
друга помош. Биле организирани
разни санитарни курсеви, вешто
камуфлирани под друго име и за
друга намена, а со цел испраќање
на санитарен персонал на источниот фронт во 1943 година. Сите
овие активности биле во функција
на бугарската официјална власт и
нејзината блиска политика со фашистичка Германија. Организацијата згаснала по капитулацијата
на бугарската фашистичка држава
во септември 1944 година.
Друштвото “Вардарски јунак”
По окупацијата во Македонија биле организирани и разни
други друштва кои своите членови ги врбувале меѓу учениците.
Тоа биле друштвата “Јунак”, разни спортски, туристички и други
друштва, кои по пат на спортски
натпревари требало да привлекуваат младинци. Всушност, како
и сите претходни организации
и партии, и овие требало да ја
одиграат улогата на воспитувачи во националистички и големобугарски дух. Организацијата
“Јунак” полесно се вклучила во
јавниот живот поради нејзиниот
спортски карактер и можноста
непречено да ги користи спортските сали на поранешното српско спортско друштво “Сокол”.
Јуначките друштва во Македонија биле именувани како “Вардарски јунак”, а нивното формирање започнало веднаш по окупацијата во 1941 година. За таа
цел од Софија специјално пристигнала група на бугарски “јунаци”.

Друштвото “Вардарски јунак” требало да ја прикаже заедничката близина и соработката помеѓу младинците од Македонија и
Бугарија и нивната заедничка желба “конечно да живеат среќно и
сложно во старите и новоослоободени предели на бугарската држава”. Секако, при тоа, неизоставно
се наметнувало становиштето за
“идентичната” блискост помеѓу
Бугарите од старите и Бугарите
од новите предели на Царството”,
што значи и ова спортско друштво
било во функција на пропагандна-

Урната со коските на
Гоце Делчев, сместена во
просториите на
„Илинденската организација”
та активност за прикажување на
Македонците како Бугари.
Раководителите на Друштвото биле избирани по успешно завршениот специјален главатарски
курс, одржан во Скопје во летото на 1941 година. Главатарите и
јуначките управи во Македонија
биле составени претежно од луѓе
дојдени од Бугарија или од пројавени бугарофили од Македонија.
Бидејќи луѓето од управите биле
често високи државни службеници, тие во наредните години организирале на повеќе места низ Македонија јуначки курсеви по бугарска национална историја и воена подготвка на членовите.

Големобугарскиот и националистички карактер на организацијата “Јунак” бил осуден и од тогашната бугарска антифашистичка тајна радиостаница “Христо
Ботев”. Таа во своите емисии велела дека “Јунак” им била верна на
Германците и дека во неа дејствувале пројавени германски агенти.
Поради тоа, оваа радиостаница ги
повикувала членовите на “Вардарски јунак” во Македонија да
се приклучат кон македонските и
југословенските воени единици за
борба против бугарската и германската фашистичка војска.
Организацијата на
„Илинденците”
Покрај овие поистакнати политички партии, организации и
друштва, во Македонија дејствувале и уште неколку организации кои
повеќе имале протоколарен и манифестационен карактер. Меѓу првите
такви, формирани во 1941 година,
била организацијата на “Илинденците”. Во оваа организација членувале исклучиво лица учесници во
Илинденското востание од 1903 година. Претседател на Организацијата во Бугарија бил Лазар Томов. Тој
во 1941 година дошол во Македонија и формирал ограноци на Организацијата во повеќе градови. Воглавно нивната активност највеќе доаѓала до израз за време на прославите по повод Илинденското востание,
но и по повод други значајни историски настани од поблиското и подалечното минато на Бугарија. Организацијата си имала знаме, а членовите обично за време на прославите
се облекувале во стари комитски и
други народни носии. И оваа организација цврсто стоела и несебично
се залагала за спроведување на бугарската политика во Македонија
и за прикажување на Македонците
како дел од бугарскиот народ. Некои други позначајни активности не
спроведувала. Се расформирала во
септември 1944 година по капитулацијата на Бугарија.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ХУМАНОСТ НА ДЕЛО
На 21.мај, во Општина Брвеница, се спроведе традиционална
крводарителна акција, која беше масовна.
Многу хумани луѓе од Општината Брвеница даруваа крв, а меѓу

Крводарителна акција во
Општина Брвеница

нив се приклучија и членови на Организацијата на рервните офицери од активот во Брвеница, како и
претседателот на ООЕ на ОРОРМ
Тетово, резервниот капетан Зоран
Кировски.
На оваа традиционална активност, повеќе години учествувааt
наши членови, а скапоцената течност за спас на човечки животи ќе ја
даруваат и понатаму и на други акции, кои ќе бидат организирани од
Регионалниот центар за трансфузиологија при Општина Тетово.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Зоран Кировски учесник во
крводарителната акција

Регионален марш во Демирхисарско

ДОСТОИНСТВЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА
РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
Традиционалното одбележување на Денот на резервните
офицери на Република Македонија, се организира со кондиционо-едукативен марш во Демирхисарскиот регион на релацијата: манастир „Св. Јован Претеча“ – манастир „Св. Илија“, во
должина од 10 км.

На оваа еднодневна обука,
учествуваа 100-ина млади резервни офицери и подофицери
од 7 ООЕ на ОРОРМ (Скопје,
Тетово, Охрид, Битола, Прилеп,
Кичево-Македонски Брод, Демир Хисар).
За значењето на манастирот „Св.Јован Претеча“, едно од

Обновување на знаењата од топографска ориентација

најстарите духовни светилишта
во Македонија, изграден во
7.век, а по опожарувањето, обновен во 14.век, говореше проф.
Ванѓелко Лозаноски. Тој, меѓу
другото, нагласи дека во манастирот се одвивала богата книжевна дејност во функција на
ширење на словенската писменост и култура, а многу познати
револуционери од Илинденскиот период престојувале во него и
духовно се напојувале со слободарските традиции.
Во текот на маршот, на
падините на Бигла Планина, на
1.150м. надморска височина, беа
обновени знаењата од движење
по азимут со користење на бусола и топографска карта. Всушност, мајорот Сашко Палески од
Артилерискиот баталјон на АРМ
во Прилеп, изврши географска и
топографска ориентација и одредување на стојна точка, што
беше проследено со посебно
внимание од најмладите учесници на маршот.
По пристигнувањето на

34 - ОФИЦЕР

Учесниците на едукативно-кондициониот марш во
Демирхисарскиот регион
учесниците на маршот во манастирот „Св.Илија“ и по краткиот
одмор и освежувањето со топол
планински чај во студениот врнежлив ден, проф.д-р Менде Солунчевски, одржа предавање за
историското значење на Демирхисарскиот регион во Илинден-

востаничките чети кон Демирхисарските планини, на простор
од 83км2, во регионот на Бигла
и Плаќенска Планина, функционирала Демирхисарска слободна
територија со 1.000 вооружени
востаници и 4.300 месно население.

Почеток на маршот
скиот период, при што презентира голем број факти, досега недоволно познати за пишироката
јавност.
Централното прашање во
неговата впечатлива презентација на историските настани,
беше Големиот бој кој се смета за
втора најголема борбена операција по завршувањето на Илинденското востание. Во прилог
на ваквата оценка се податоците дека во периодот од 21.август
до 30.септември 1903 година, по
задушувањето на Крушевската
Република и повлекувањето на

Во големиот воен судир на
30.септември 1903 година, во кој
загинале вкупно 95 луѓе (78 припадници на аскерот и 17 востаници), односот на силите бил
1:12.
Турската војска, предводена од Бахтијар паша, со околу
10.000 пешадија и башибозук, со
14 топови и со 4 ескадрони коњаница, не успеала да ги уништи
востаниците што ги предводел
командантот на Главниот востанички штаб, Дамјан Груев. Тие,
во вечерните часови успеале да
го пробијат опкружувањето и во
3 групи да отстапат во непристапните планински простори во
Демирхисарскиот регион.
Целодневните жестоки борби на Бигла и Плаќенска Планина, покажале дека планот за
уништување на востаничките сили, преставувал само илузија која скапо ги чинела Османлиските владејачи, нагласи на
крајот на своето излагање професорот Солунчевски.
По завршувањето на планираните содржини во рамките
на оваа еднодневна теренска активност, беше организиран заеднички ручек во манастирот
„Св.Јован Претеча“, што го подготви Вториот логистички баталјон на АРМ во Кичево со кој
командува потполковник Ванчо
Ташев.
Живко Трајановски

За значењето на манастирот „Св.Јован Претеча“ говореше проф.
Ванѓелко Лозаноски
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Посета на значајни историски места

ЕДНОДНЕВНА АКТИВНОСТ
На 14.мај 2016 година, триесеттина резервни офицери од
Скопје, Тетово и Велес, реализираа еднодневна активност во реонот на Горно Врановци и Азот.

Учесниците на маршот во посета на Меморијалниот комплекс на
спомен-куќи од НОВ

Во Горно Врановци го посетија Меморијалниот комплекс на
спомен-куќи од НОВ. Тука, од средината на септември до крајот на
ноември 1944 година, се наоѓала
извршната и законодавната власт
на тогашна Федерална Демократска Македонија. Президиумот на
АСНОМ, ЦК на КПМ, Главниот
штаб на НОВ, печатницата „Гоце
Делчев“ и раководството на ОЗНА.
Објектите во коишто биле
сместени овие органи, денес се
спомен-музеи кои ја чуваат историјата, а секое навраќање таму не
потсетува на настаните од пред седум децении.
За историското значење на
Горно Врановци и функционирањето на тогашната македонска влада, пред присутните говореа проф.д-р Ѓорѓи Малковски,
претседател на ОРОРМ и Марин
Клифов, раководител на Музејскиот комплекс Горно Врановци.
„Поради географската положба на селото, од три страни опкружено со планини, а единствено од
исток имало пат кој го поврзувал со
светот, и кој лесно можел да се контролира, одлучено е Врановци да
биде седиште на првите институции
на власта во текот на НОВ. Тука,
освен државното, партиското и военото раководство на новата држава, биле сместени и американската
и британската мисија. Во џамијата
била сместена болница, а во блиското село Долно Лисиче функционирала и интендатска офицерска
школа“, налгаси во своето излагање
професорот Малковски.
По посетата на Горно Врановци, резервните офицери се упатија
кон Богомила, од каде што реализираа марш на релацијата Богомила-Нежилово, во должина од 9 км.
Тони Мицевски
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Од активностите на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

СТУДИСКА ПОСЕТА НА ПИТОМЦИТЕ ВО ПРИЛЕП И
КРУШЕВО
На 05.мај 2016 година питомците од родотовите пешадија
и оклопно механизирани единици во трета година на студирање
на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, како придружна членка на Универзитетот
„Гоце Делчев“ од Штип, остварија
студиска посета на компанијата за балистички производи „11
Октомври“-Еурокомозит во Прилеп.
Студиската посета беше реализирана во рамките на предметот муниција и експлозивни материи, кои се изучува на неколку
студиски програми на Академија-

та, а ја организираше и реализираше предметниот наставник, полковник д-р Росе Смилески,ред.
проф..со присуство на полковиникот д-р Драге Петрески, вон.проф.,
продекан за настава, и потполковникот д-р Илиев Андреј, вон.проф.
Студискиот престој првенствено имаше за цел питомците да
се запознаат со произвоствениот
процес на двете програми (воениот и цивилниот), секако со посебен осврт на воениот, почнувајќи
од влезните суровини, технолошкиот процес, па се до завршната
контрола во специјлизираните лаборатории.

Балистичка плоча поставена за лабораториско испитување

Изглед на плочата по
лабораториските испитувања
(задна страна)
Производствениот
процес,
теоретски и практично го преставија Жарко Јорданоски-дипломиран машински инженер кој воедно е и заменик генерален директор
и м-р Роберт Мајор, директор на
техничко-производниот оддел.
Незаборавен дел од оваа посета претставува, тестирањето на
балистичката заштитна опрема
(мека и тврда), која се користи во
Армијата на Република Македонија. Тука се спојува теоријата со
практиката, се стекнува доверба
во заштитната опрема, што идните
старешини, добиените сознанија
во текот на студирањето ќе можат
соодветно да ги пренесат на починетите.

Обработка на резултатите по
лабораториските испитувања
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По завршената посета во Прилеп, професорите од Воената академија и питомците престојуваа и
во револуционерниот град Крушево, при што беа посетени: спомен
куќата на Тодор Проески каде што
беа запознаени со ликот и делото
на Тоше, Споменикот „Илинден“познат како „Македониум“ и споменикот на Мечкин Камен.
На споменикот Мечкин Камен проф. д-р Андреј Илиев, даде
кратка ретроспектива за најкрвавата битка што се одвивала за време на постоењето на Крушевската
Република.
По завршената посета на компанијата „11.Октомври“-Еуркомпозит и посетата на ревулуционерниот град Крушево, питомците не
го криеа задоволството од запозна-

вањето одблиску на балистичката
заштита и малото потсетување од

пребогатата македонска историја
проф.д-р Росе Смилески

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
Со повеќе содржини, на 3.април беше одбележан Денот на резервните офицери на Пробиштип.
На овој ден, во далечната 1944 година, пред 72 години, е извршен
напад за ослободување на Рудниците за олово и цинк „Злетово“ од
страна на Третата македонска народноослободителна бригада.
Празнична атмосфера беше
присутна кај граѓаните на малото
рударско гратче во источна Македонија, кои со задоволство ги проследија повеќето содржини што ги
испланира Извршниот одбор на

ООЕ на ОРОРМ Пробиштип под
покровителство на градоначалникот на Општината, Тони Тоневски.
Во активностите беа непосредно вклучени и над 150 млади
резервни офицери и подофицери
од: Пробиштип, Кратово, Куманово, Свети Николе и Штип. На традиционалниот кондиционен марш
на релацијата: Градски плоштад
– Солиште, во должина од 15 км,
учествуваа 60 членови на ОРОРМ
од Пробиштип и од Кратово, а во
спомен-паркот „Братство и Единство“, на спомен обележјето на за-

Полагање цвеќе на спомен-обележјето на паднатите борци од
НОВ

гинатите борци во НОВ, беше положено свежо цвеќе.
На трибината по повод 15-годишнината од војната во Македонија (2001-2016) што се одржа во
Домот на културата „Злетовски
рудар“, присутните граѓани, резервни офицери и гости, ги поздрави д-р Ристе Петков, кој притоа го нагласи значечњето на Пробиштипскиот резерввен баталјон
во чиј состав се наоѓаа 1240 граѓани (7,7% од вкупното население на
Пробиштип) кои застанаа на браникот на татковината. За борбените дејства на Баталјонот, говореше
заменик – командантот, резервниот капетан Перо Трајчески, а детална хронологија на настаните од
2001 година, презентира претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, при што оцени дека
резервните сили успешно го одбранија територијалниот интегритет и суверенитгет на Р. Македонија. На 13 резервни офицери, за
нивниот придонес во одбраната на
територијалниот интегритет и суверенитет на Р.Македонија во 2001
година, претседателот Малковски
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им врачи Признанија. Покрај нив,
признанија добија и: Општина
Пробиштип во знак на благодарност за огромниот број на граѓани
(1.240) кои учествуваа во војната;
одделението за одбрана во Пробиштип, за успешно извршените
мобилизации во неколку наврати
и со многу висок процент: и Полициската станица, за физичкото
обезбедување на мобилизациските
собиралишта и обезбедувањето на
транспортот на резервните сили.
На авторите на најдобрите лични
творби за освоените прво, второ

Од посетата на музејот во Пробиштип
и трето место, им беа врачени па-

Дел од присутните на трибината

рични награди. Во културно уметничкиот дел од програмата, учесниците го проследија настапот на
хорот при ОУ „Браќа Миладинови“, и на членовите на балетската група при Домот на културата
„Злетковски рудар“. За успешното
одбележување на Денот на резервните офицери, посебен придонес
имаат Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Пробиштип и градоначалникот на Општината.
Злате Анчов
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Пробиштип

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Велес

КОНФЛИКТИТЕ ДА СЕ РЕШАВААТ НА РАЗУМЕН
НАЧИН

Организационата единица на
ОРОРМ Велес, на 27.април 2016
година организира триина на тема
„15 години од војната во Македонија 2001-2016 година“. На трибината присуствуваа бранители од
војната и членови на семејствата
на загинатите.
„Со денешното одбележување на 15-годишнината од мобилизацијата на Велешката бригада, сакаме да ја продолжиме традицијата на негување на патриотските чувства, вербата и љубовта
кон татковината, која во 2001 година, сите бранители на Македонија
гордо и со возвишени чувства ја
носеа во себе“, нагласи претседателот на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Велес, Борис Алчев,

кој на почетокот им се обрати на
присутните.
На учесниците на трибината им се обрати и проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, претседател на Организацијата на резервните офицери
на Р. Македонија, кој презаентира
историски-хронолошки редослед
на настаните, односно на воените судири и случувања во Македонија во 2001 година
Во оваа војна, која претседателот Ѓорги Малковски во говорот ја нарекуваше ,,необјавена“,
загинаа шестмина велешани.
Тоа беа: Оливер Китановски, Душко Гочевски, Сашко Манасков, Дејан Богдановски, Александар Стојановски и Ќамуран
Шачиров.

Тие беа дел од ,,Велешката
бригада, која во текот на седумте месеци воени операции беше
распоредена на Рашче, Матка,
Карпалак, Кучково,
Слупчане,
Ваксинце и Танушевци. На нивните блиски им беа доделени благодарници.
„Хероите на војната од 2001ва никогаш нема да ги заборавиме,
нивното име ќе остане вечно запишано. Тие ги преминаа портите на
историјата и заминаа во вечноста“.
истакна Малковски. Во текот на
војната загинаа 75 припадници на
АРМ и МВР, а 226 припадници на
АРМ и 175 на МВР се повредени,
загинати се и десет цивили и киднапирани се 25 цивили кои се водат како исчезнати. Според извори
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Од доделувањето признанија на бранителите во војната во 2001 година
на ОНА, од нивна страна загинати
се 120, а ранети се 130 лица.
„Оваа војна донесе само разочарувања, патила и жал на семејствата на загинатите, тоа никогаш да не го заборавиме и истовремено да упатиме порака дека сите
недоразбирања, конфликти и нес-

табилни состојби можат да се решат само на еден разумен начин, а
со цел за мир, развој и спокојство
за сегашните и идни генерации на
нашата Македонија“, порача Малковски.
Во завршниот дел на трибината настапија велешките таленти

Стефани и Игор, кои со своето музицирање ги воодушевија присутните во салата „Бели Мугри“.
Борис Алчев
претседател на Извршниот
одбор на ОЕ на ОРОРМ Велес

ПОИМНО ОПРЕДЕЛЕУВАЊЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА

Пишува д-р Гоце Георгиев
Многубројните дебати коишто се водени досега околу поимот
глобализација, не успеваат да ги
надминат разликите околу почетните хипотези кои се однесуваат
на дефиницијата, размерот и хронологијата. Од една страна, некои
теоретичари тврдат дека денес
светот е во целост глобализиран,
додека ултраскептиците одрекуваат дека на светот воопшто му
се случила каква било глобализација.
Ова несогласување околу
глобализацијата честопати е во

врска со прашањето за дефиницијата. Според Шолте, може да
бидат издвоени најмалку пет различни концепти за глобализацијата од кои произлегува и дефинирањето на поимот глобализација.
Аналитичарите кои ја дефинираат глобализацијата како
начин на интернационализација
објаснуваат дека интернационализацијата настанала како резултат од глобализацијата. На овој
начин се опишуваат меѓуграничните односи помеѓу земјите, а
глобализацијата означува пораст
на меѓународната размена и на
меѓународната зависност.
Вториот концепт на поимање
на глобализацијата, е преку либерализацијата. Овде глобализацијата се однесува на текот на отстранување на наметнатите ограничувања од страна на државите
со цел да се креира отворена и
безгранична светска економија.
Третиот концепт на глобализацијата, од кој, пак, може да
произлезе дефиниција за поимот
глобализација, претставува изедначување на глобализацијата со
универзализацијата. Ваквото поимање на глобализацијата претста-

вува процес на ширење разни
предмети и разни искуства на
луѓето од разни делови на планетата. Во контекст на ова, можеме
да имаме глобализација на автомобили, кинески ресторани, и сл.
Четвртиот концепт на поимањето на глобализацијата ја
дефинира глобализацијата како
„позападување“ или како модернизација.
Глобализацијата
во оваа смисла често е поврзана со империјализмот на Мекдоналдс (McDonald‘s), Холивуд
(Hollywood), Си-ен-ен (SNN), Биби-си (BBS).
Петтиот принцип ја разбира
глобализацијата како респатијализација. Глобализацијата подразбира реконфигурација на општествената географија со зголемена транспланетарна поврзаност
помеѓу луѓето.
Гледано од денешна перспектива, глобализацијата претставува навистина посебен и важен
развој во поновата светска историја.
Во основа, глобализацијата
може да се толкува на повеќе начини. Шолте разликува шест типови на приоди во објаснувањето
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на поимот глобализација, и тоа:
либерализми, политички реализми, марксизми, конструктивизми, постмодернизми, феминизми.
Либералните теории нудат
теории за глобализацијата каде
што главниот фокус се става на
слободата на пазарот, при што се
нагласува економскиот раст и либералната демократија. Поддржувачите и следбениците на оваа
теорија ја објаснуваат глобализацијата како резултат на технолошкиот напредок.
Суштината на појавата на
глобализацијата политичките реалисти ја објаснуваат како резултат на борбата за моќ и превласт
на водечките држави во светот.
САД како предводник на глобалните процеси досега ја покажа
својата хегемонистичка власт. Хегемонијата на САД им дозволи
да ги промовираат своите државни вредности на глобално ниво и
незапирливо да ја шират својата
моќ. Доколку САД ја изгубат контролата врз стратегиските ресурси, на коишто се базира нивниот хегемонистички статус, тогаш
глобализацијата би се ширела со
помал интензитет и не би било во
интерес на САД да го финансира
процесот на глобализацијата.
Марксистичките теории нудат теории за глобализацијата
каде што главен фокус на интерес претставува начинот на производство и класните односи. Ова
гледиште е прифатено од теоретичарите кои се занимаваат со
начините на производство и со
нерамномерната распределба на
капиталот. Марксистите ја објаснуват глобализацијата како резултат на зголемениот пораст на
капиталот. Самиот Карл Маркс
напишал: „капиталот по својата природа ја надминува секоја
просторна бариера за да може
целата Земја да стане негов пазар“. Марксистичките теории во
голема мера придонесоа за нашето разбирање за глобализацијата.
Тоа што во нив им се посветува-

ше внимание само на капитализмот и на класните односи наоѓа
свое оправдување во развојот на
транспланетарната поврзаност на
капитал-системот, а со самото тоа
ја оправдува оваа теорија и ширењето на глобализацијата.
Конструктивистите,
пак,
сметале дека транспланетарната
поврзаност се јавува поради начинот на кој луѓето ментално го конструирале општествениот свет
со помош на симболите, јазикот,
толкувањето, итн. Оваа теорија е
дијаметрално спротивна на либералистите, политичките реалисти
и марксистите.
Во спротивност со конструктивизмот, постмодернистите ја
објаснуваат глобализацијата во
однос на менталната конструкција на општеството. Главниот
фокус на интерес на постмодернистите е насочен кон моќта на
знаењето. Доминантен систем на
знаењето во современото општество претставува рационализмот. Рационализмот генерира
општество кое се стреми кон научно-технолошки напредок, кое,
пак, неминовно доведува до економски раст, а со самиот економски раст неминовна е и појавата
на глобални институции, кои според постмодернистите придонеле
за појава на глобализацијата.
Феминистичките теории за
глобализацијата на прво место ги
ставаат родовите односи. Тие ја
истакнуваат доминацијата на мажите во секоја сфера на општественото живеење, како и машката природа која доаѓа до израз за
време на војувањето и во желбата за натпревар помеѓу државите.
Тие ја објаснуваат глобализацијата
како резултат на „машкото“ однесување и на патријархалната подреденост. Според овој начин на радикално размислување, развојот
на транспланетарната поврзаност
е резултат на машките навики и на
патријархалната опсесија.
д-р Гоце Георгиев
член на Извршниот одбор
на Собранието на ОРОРМ
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