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Од активностите на ОРОРМ

ДРЖАВЕН
НАТПРЕВАР
ВО ГАЃАЊЕ СО ПИШТОЛ
На стрелиштето „Долно Оризари“, во близина на Велес, се одржа традиционалниот државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62 мм
на реден број 1. Целта на натпреварот, на кој учествуваа 130 млади
резервни офицери и подофицери
од сите општински организациони
единици (ООЕ) на ОРОРМ, беше
усовршување на воените вештини
во ракување со пиштол.
На натпреварот, покрај доминантното учество на машките екипи, учествуваа и три женски екипи
– претставници на секциите на резервните офицери – жени од Скопје и од Свети Николе.
По поздравното обраќање на
домаќинот, претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Велес, Борис Алчев, на учесниците на државниот натпревар им се
обрати претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски.

„Годишните програмски активности во едукацијата и во
практичната обука ги координираме и успешно ги реализираме во
соработка со МО и ГШ на АРМ,
во согласност со стандардите на
НАТО и на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR)“, нагласи претседателот
Малковски.
Државниот натпревар се реализира согласно со Упатството
за гаѓање со пешадиско оружје и
со целосна логистичка поддршка
на Командата за обука и доктрини
(КОД). Во изведувањето на гаѓањето непосредно беа вклучени: капетанот Горан Јовановски, потпоручниците Бобан Темелковски и Лазар
Хаџиев, и постарите водници Тодор Петровски и Илија Арсовски.
Текот на натпреварот го проследија преставници на Воената академија „Генерал Михаило

На огнена линија
Апостолски“: деканот проф. д-р
Орце Поповски и проф. д-р Росе
Смилевски.
По сумирањето на остварените резултати, за најдобри екипи беа прогласени: Кичево-Македонски Брод (1 место), Скопје
(2 место) и Охрид (3 место). Поединечно, најдобри беа: резервниот водник Златко Илијевски од

Запознавање со условите
за гаѓање

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Солунчевски, проф. д-р Марјан Ивановски, д-р Г. Георгиев,
д-р Р. Петков, м-р Р. Панов, Ж. Трајановски, Т. Мицевски, Ц. Кузески, З. Кировски, С. Илиевска,
В. Котески, О. Митевски, С. Димов, Т. Ивановски, В. Митовски, Д. Столески.
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Скопје (45 погодоци) и резервните
водници Зоран Мирчески и Живко
Ѓорѓиески од Кичево (40 погодоци). Поединечно, меѓу учесниците
од понежниот пол, најдобри резултати остварија: Елена Божиновска,
Александра Ѓорѓиевска и Марија
Спасовска од Скопје. На најдобрите екипи и поединци, претседателот на ОРОРМ Ѓорѓи Малковски
им врачи посебни признанија.
По завршувањето на државнкиот натпревар, во војничкиот
клуб во касарната „Алексо Дамниевски – Бауман“, директорот на ГШ
на АРМ, генерал-мајор д-р Димче Петревски одржа предавање на
тема „Резервни сили на АРМ“.
Како што е познато, според
Концептот за резервните сили на
АРМ, кој МО го има усвоено уште
во 2007 година, оценето е дека е
неопоходно активната компонента
на АРМ да се надополни со резервна, способна за извршување на
широк спектар на операции, било
на ниво на поединец или на штаб,
команда, односно единица.
Улогата на резервните сили
(РС) во системот на одбраната добива се поголемо значење. Тие,
како надополна на активниот состав на Армијата, ќе учествуваат
во мисии во земјава и во странство
за што ќе бидат обучени и оспособени исто како и активниот состав. Во своето излагање, генералот Петревски потсети на повеќе
аспекти од интензивираните активности во реализацијата на овој
значаен потфат во системот на одбраната, во врска со што, присутните резервни офицери и подофицери и општинските раководства
активно се вклучија поставувајќи
повеќе прашања. Во фокусот на
вниманието, меѓу другото, беа и
прашањата за унапредувањето
во повисок чин на оние кои не се
унапредени повеќе од 15 години,
како и за можноста при Воената
академија да се отвори Школа за
резервни офицери, каква што постоеше во периодот од 1996-2006
година кога чин резервен потпоручник добија 807 питомци.
Живко Трајановски

Обраќање на претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски пред учесниците на натпреварот

Сумирање на резултатите од гаѓањето

Директорот на ГШ на
АРМ, генерал-мајор д-р
Димче Петревски одржа
предавање на тема
„Резервни сили на АРМ“.

Дел од присутните на предавањето
што го оддржа генерал-мајор д-р
Димче Петревски

Признанија за екипата на
ООЕ Кичево-Македонски Брод (1 место)

Признанија за најдобри
резултати од понежниот пол (Скопје)

ОФИЦЕР - 3
Седница на Собранието на ОРОРМ

АКТИВЕН СУБЈЕКТ НА ОДБРАНБЕНИОТ СИСТЕМ

Дел од учесниците на 10-та седница на Собранието
Проф.д-р Ѓорѓи Малковски поднесе
Извештај за активностите во изминатиот четиригодишен период
На 30-ти септември 2016 година, во Скопје, во просториите
на ОРОРМ, се одржа десеттата
седница на Собранието на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија
(ОРОРМ).
Седницата ја отвори претседателот на ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, кој ги поздрави присутните претставници во Собранието на ОРОРМ, а потоа го предложи
Дневниот ред за работа на десеттата седница.
На овој работен договор беа
усвоени повеќе значајни документи, меѓу кои: Извештај за активностите на ОРОРМ за мандатниот период 2012-2016 година и Одлука за спроведување избори во
ОРОРМ.
Во врска со Извештајот за
активностите на ОРОРМ, воведно излагање имаше претседателот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски,
кој истакна, дека во Извештајот
сеопфатно и конкретно се содр-

жани поголемиот број активности реализирани во изминатиот четиригодишен период, при што, потенцира дека
голем придонес за нивната успешна реализација има координираната и успешна соработка со
МО и ГШ на АРМ и единиците
на локалната самоуправа. Според остварените активности во
едукацијата и во обучувањето
на членството, може да се оцени
дека станува збор за респективни резултати, со што, ОРОРМ во
континуитет се потврдува како
активен субјект на одбранбениот
систем. Во рамките на програмските активности во едукацијата, обучувањето и негувањето на
слободарските традиции, преку
разни форми на обука (државни
натпревари, кондициони маршеви, ориентација во просторот и
трибини на актуелни теми), посебно ги истакна: поставувањето на јарболи со државното знаме, научните собири, свечените
академии, трибините, државните натпревари во гаѓање со пиштол, еднодневните активности на
ООЕ на ОРОРМ.

Од активностите на меѓународен план ги истакна: учеството
на Јазичните академии, учеството на летните Конгреси на CIOR,
како и билатералната соработка
остварена со ОРОРМ на Албанија,
Србија, Словенија и Бугарија .
Во продолжението тој го нагласи ангажирањето на органите
и телата на Собранието на ОРОРМ
(Извршниот одбор како извршно
оперативен орган, неговите комисии и Надзорниот одбор), кои
уште од самиот почеток на 2012
година, имаа мошне сериозен приод во извршувањето на зацртаните програмски активности на Организацијата.
Во работата на седницата
со дискусии по повеќе актуелни
прашања учествуваа: Драгољуб
Столески од Кичево-Македонски
Брод, Ацо Димоски од Скопје член
на Надзорен одбор, Веселин Стојановски од Крива Паланка, Божин
Милосавлевски од Тетово, Синиша Богдановски од Куманово, Јован Јовановски од Радовиш, Борис
Алчев од Велес и Ристе Панов од
Свети Николе.
Тони Мицевски
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11-та седница на Собранието на ОРОРМ

ИЗБРАНО РАКОВОДСТВО НА ОРОРМ ЗА НАРЕДНИОТ
ЧЕТИРИГОДИШЕН ПЕРИОД

На 19. октомври, во Свети
Николе, се одржа конститутивноиборна седница на Собранието на
која присутните ги поздрави градоначалникот на Општина Свети Николе, Зоран Тасев. На седницата е усвоена Ориентациона
програма за работа на органите

и телата на ОРОРМ во мандатниот периот 2016-2020 година, а избрани се и Извршен и Надзорен
одбор. За носители на најодговорните функции во ОРОРМ се избрани: проф.д-р. Ѓорѓи Малковски
(претседател); Стојанче Стрмбов
(потпретседател) и м-р Ристе Па-

нов (секретар). Членовите на Собранието го посетија Музејот на
Свети Николе и ја разгледаа историската, археолошката и етнолошката поставка во која се содржани експонати од праисторијата до
Втората светска војна.
Ж. Т.

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

МЕМОРИЈАЛЕН МАРШ КИРЧО ПЕНЕВ

На 17.јули ООЕ на ОРОРМ
Тетово, по вторпат учествуваше
на меморијалниот планинарски
марш во чест на прерано починатиот вљубеник во природата Кирчо Пенев. Маршот и оваа година
беше организиран со маршрута:
с.Беловиште- Ливадичко Езеро
на надморска височина 2200 м. На
овој марш учествуваа планинари
од целата држава. Екипата од Ор-

ганизацијата на резервни офицери
беше во состав: резервен потпоручник Томе Ѓатовски, резервен
потпоручник Слободан Стерјоски
и Дарко Таневски. По завршување
на маршот учесниците имаа заедничко дружење, а на екипата
на резервните офицери им беше
доделена БЛАГОДАРНИЦА за
учеството и придонесот во организирањето на маршот.

ЕКИПА НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
СЕ ИСКАЧИ НА ТИТОВ ВРВ
На 22.август беше организирано искачување на Титов Врв
во организација на неколку планинарски друштва од Република
Македонија. На овој планинарски
подвиг учествуваа стотина планинари од целата држава. Екипа
на ООЕ на ОРОРМ од Тетово во

состав: Томе Ѓатоски и Слободан
Стерјоски беше дел од оваа планинаарска структура. Маршрутата беше од Попова Шапка која се
наоѓа на надморска височина од
1780 м. до Титов Врв на надморска
височина од 2747 м. Искачувањето
во еден правец траеше 6 часа.

Резервните офицери од
Тетово на Титов Врв

КОНДИЦИОНЕН МАРШ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Тетово според Програмата за работа во 2016 година како и Планот за обука на резервните офицери на ООЕ Тетово
за 2016 година оствари: посета на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско
подрачје „Јасен“, и кондиционен
марш на релација с.Д.Манастирецманастир „Пресвета Богородица“

Општина Македонски Брод. Активностите се остварија на 3 јуни
со 20 резервни офицери, подофицери и воени обврзници.
Резервните офицери од Тетово беа презадоволни од сето нона
што го видоа и слушнаа и не штедеа зборови на благодарност кон
домаќините и нивната организација. На кондициониот марш кој
започна од с.Д.Манастирец се дви-

жевме во колона кон манастирот
„Пресвета Богородица“ кој е оддалечен 4 км. Глетката беше прекрасна од природните убавини што ги
нудеше планината од Сувогорскиот масив. По пристигнувањето во
манасариот, одговорно свештено
лице не запозна со основните карактеристики во неговото функционирање. Во манастирот престојувавме половина час, а потоа
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Резервните офицери од ООЕ Тетово пред
седиштето на ОРОРМ во Скопје
со минибусот резервните офицери
беа превезени до с.Извор. Претседателот на ООЕ Тетово, резервниот
капетан Зоран Кировски, направи

Дел од учесниците на маршот

анализа на која искажа општо задоволство од сето она што се оствари
овој ден. По скромниот ручек, резервните офицери безбедено прис-

тигнаа во Тетово, понесувајќи прекрасни импресии од еднодневниот
престој на територијата на Општина Македонски Брод.

ПО ТРЕТПАТ ОСВОЕН ВРВОТ ЉУБОТЕН
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Тетово и оваа година организираше искачување на врвот
Љуботен. На ден 22.јули 2016 година, десет резервни офицери од Тетово и Вратничкиот крај заминаа
за да се сместат во Планинарскиот
дом „Љуботен“ кој се наоѓа на надморска височина од 1.640 м. Формирана беше база со логистичка поддршка и екипа која треба
да се искачи на врвот Љуботен на
23.јули 2016 година во состав: резервен капетан Зоран Кировски,
резервен капетан Радислав Коруновски, резервен потпоручник
Томе Ѓатовски, резервен потпоручник Слободан Стерјовски и воените обврзници Марјан Јаковски и Илија Ристовски. Утрото
во 06,00 часот започна со искачувањето иако временските услови
беа влошени. Екипата имаше голема волја и желба за освојување
на врвот по третпат. По половина

час искачување, кога екипата се
искачи на надморска височина од
2000 м. временските услови се подобрија, маглата се расчистуваше,
повремено се згуснуваше но, тоа
не го поремети моралот на спремната екипа. Во 09,0 часот ЕКИПАТА ГО ОСВОИ ВРВОТ. Се искачи
на 2499 метри. Чувството повторно беше незаборавно. Знамињата гордо се вееја. Направивме неколку фотографии, а претседателот Зоран Кировски и честиташе
на екипата пофалувајќија за издржливоста и напорот што го вложи. По освојувањето и краткиот
одмор, уживавме во прекрасната
глетка. Како на дланка го гледавме едно од најубавите шарпланински езера, Ливадичкото Езеро. На
северозападната страна уживавме во прекрасни глетки кои припаѓаат на косовската територија.
Полека се спуштавме кон базата и
стигнавме во 12,30 часот. Тука не

Резервните офицери од Тетово пред планинарскиот дом Љуботен

пречекаа: претседателот на Организацијата на резервните офицери
на Република македонија, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, проф. д-р
Росе Смилевски и претседателот
на ООЕ на град Скопје, Никола
Ѓуровски, како и резервните офицери задолжени за логистика. По
одморот, се направи кратка анализа за дводневната успешно спроведена активност. Претседателот на
ОРОРМ не го криеше задоволството. Пофалбите од негова страна
не изостанаа за одлично организираната активност од страна на
Извршниот одбор на ООЕ Тетово
и неговиот придонесот воопшто
како интегрален дел од дОРОРМ и
како една од најактивните ООЕ во
Р.Македонија. Тој, во оваа пригода
ги информира присутните за натамошните активности на Организацијата до крајот на годината.

Резервните офицери од
Тетово го освоија Титов Врв
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ ИСТОРИСКИ
НАСТАНИ И ДАТУМИ

Спомен обележјето во с.Беличица
Според Програмата за работа
за 2016 година, ООЕ на ОРОРМ Тетово редовно учествува во оделе-

жувањето на значајни историски
настани и личности.
Во контекст на ова, на

19.септември 2016 година, Сојузот на борците од Тетово и Гостивар организираа посета на спомен-обележјето во с.Беличица
каде што делегација на ООЕ во
состав: Зоран Кировски, Миодраг Аврамовски и Илија Цветаноски, положи свежо цвеќево знак на почит и благодарност
кон загинатите.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот број)
Организацијата “Ополченци”
(Македоно-одринци)
Со слична содржина во работата и со ист карактер била
и организацијата “Ополченци”
(Македоно-одринци). Во неа членувале лица учесниците во Првата светска војна. Нивната организациона поделба била на територијален принцип, а своите
активности главно ги спроведувале по повод одбележувањето
на значајни историски датуми од
поблиската и подалечната бугарска историја. Тие секогаш биле
во блиска соработка со “Илинденците” и заедно им оддавале
почести на значајни политички,
воени, научни, културни и други личности што доаѓале во посета на Македонија. Нивните
активности повеќе имале манифестационен карактер, а посебно
биле интересни со нивните воени униформи од Првата светска
војна, со специјалнио направени знамиња кои порано им припаѓале на нивните единици. Тие
бескомпромисно се залагале за
спроведување на фашистичката

политика на бугарската влада за
одржување на цврстиот сојуз со
фашистичките држави на чело
со Германија. Македонскиот народ не го признавале и сметале дека тој е нераскинлив дел од
бугарскиот. Непоколебливи биле
во својот став дека вооружените
дејствија на македонската војска
требало во корен да се пресечат,
поради што, почесто испраќале
писма и други акти на подршка
за бугарската влада и бугарската
војска за таа да истраела во конечната борба за уништување на
македонските воени единици и
нивните приврзаници.
Организацијата “Сојуз на
запасните офицери”
Организацијата “Сојуз на
запасните офицери”, односно на
резервните офицери, била политичка организација формирана
во Бугарија уште во 1908 година.
Во неа членувале исклучиво воени лица. Оваа организација, односно партија, била силно финансиски поддржувана од крупните стопанственици, зашто имала
големо влијание во креирањето
на бугарската политика, посебно

по военофашистичкиот преврат
извршен на 9 јуни 1923 година,
во кој Организацијата одиграла клучна улога. Организацијата одржувала блиски врски со
фашистичките организација на
РНБ, на”Родната заштита” итн.
Во текот на 1941 година таа станала колективен член на Општиот сојуз на Резервните офицери,
преку кој требало да дојде до колективно обединување на сите
резервни офицери и нивната борба против сé поширокото разгрането вооружено востание во Бугарија и општо на Балканот.
Во Македонија “Сојузот на
запасните офицери” не пројавил
голема активност како во Бугарија. Воглавно во него членувале малубројни резервни офицери,
претежно дојдени во Македонија
по службена должност. Нивните
искуства најчесто ги користела
војската. Тие имале свои простории во помал број на градови во
Македонија, но немале доволен
број на членови. Биле присутни
на сите воени вежби на бугарската војска во Македонија, а давале
и логистичка поддршка за време на воените активности про-
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Устав на Илинденската
организација
тив единиците на македонската
војска. Имале свое знаме и други обележја. Силно се спротивставувале и директно учествувале во широката кампања со која
се негирала самобитноста на македонскиот народ. Преку пишаните медиуми ја напаѓале Комунистичката партија како најголем
непријател, која го организрала
и повела македонскиот народ во
борба за извојување на сопствената слобода. Организацијата во
Македонија (исто така и во Бугарија) се распаднала по 9 септември 1944 година.
Организацијата “Сојуз на
запасните подофицери”
Многу слична по својата организациона поставеност и цел
била организацијата “Сојуз на запасните подофицери”, формирана во Бугарија во 1910 година. Во
1922 година се споила со “Сојузот
на запасните офицери” и работела на ширење на фашистичките
идеи во Бугарија. Учествувала во
военофашистичкиот преврат во
Бугарија во 1923 година, како и во
други акции сврзани со уништувањето на напредното и комунистичкото движење. Организацијата издавала свој печатен орган “Подофицерска заштита”. Во
1941 година влегла во широкиот
сојуз на “запасното војнство”, создадено од монархофашистичката
власт на Бугарија со цел создавање на широк фронт против разгореното национално и ослободително движење во Бугарија и во
сите територии окупирани од неа.
Во Македонија се формирала во

1941 година. Дејствувала во координираност со “Запасните офицери”. Фанатично се борела посебно
против вооружените дејствија на
македонската војска и националноослободителното движење на
македонскиот народ, предводено од КПМ. Немало манифестација со големобугарска содржина,
прослави по повод јубилеи од бугарската историја итн. без нејзино
присуство. Таа не го признавала
македонскиот народ и го сметала
како дел од бугарскиот, а против
сите кои се обидувале спротивното да го докажат кај официјалните бугарски власти инсистирала
да се преземат најригорзни мерки. И оваа организациоја се распаднала по капитулацијата на фашистичка Бугарија во септември
1944 година.
Националната организацијата
“Бојци од фронтот”
Многу блиска на овие организации била и националната организација “Бојци од фронтот”.
Формирана била во Бугарија во
меѓувоениот период, а се залагала за воведување на фашизмот
како идеологија и државно уредување во Бугарија. Учествувала
во сите манифестации за пропагирање на сопствен пат на Бугарија и заземање на сите територии кои “ѝ припаѓале согласно
со Санстефанскиот договор”. Во
организацијата цврсто се стоело
на ставот дека само блискоста на
Бугарија со фашистичките држави, посебно со Германија, можело
да ги оствари овие желби. Во Македонија била формирана во 1941
година. Немала некоја позначајна
општествена улога. Нејзината активност највеќе се манифестирала во учество на разни прослави и
ширење на бугарската пропаганда меѓу месното население. Сепак, нејзината улога била далеку
помала и понезабележителна. Се
расформирала во септември 1944
година.
Забележително е дека сите
овие фашистички организации
целосно ја поддржувале фаши-

Картичка на Илинденската
организација
стичката ориентираност на бугарската држава кон тогашните
водечки држави во Европа. Всушност, тие и за таа цел биле формирани, а својата дејност највеќе
ја ориентирале кон уништување
на сé што било прогресивно и
што имало карактер на националноослободително движење.
Непоколебливи биле и по однос
на македонското прашање. Во
нивните програми, јавни настапи, пишани материјали по весниците и списанијата целосно
го застапувале ставот дека македонскиот народ бил дел од бугарскиот. Застрашувачки биле
нивните пропагандни активности за разгорената националноослободителната војна започната во 1941 година. Предлагале
разни мерки за уништување на
вооружената борба на македонскиот народ, зашто најголемата опасност ја гледале токму од
таму, бидејќи, според нив, постоеле реални шанси оваа војна
да стане општонародна и да доведе до конечно ослободување на
Македонија. Целокупната нивна
пропагандна дејност на крајот
завршила со неуспех. Брзото растурање на овие организации во
Македонија (а во голем дел и во
Бугарија) по 9 септември 1944 година само ја покажало нивната
неефикасност и неможност да му
застанат на патот на македонскиот народ преку вооружената борба да дојде до национална слобода и сопствена држава.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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Одбележан меѓународниот Ден на мирот

СО НАШИТЕ ВИЗИИ СМЕ СВРТЕНИ КОН ИДНИНАТА
НО НЕ ГИ ЗАБОРАВАМЕ УЖАСИТЕ НА МИНАТОТО

Питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“
пред Споменикот на ослободителите на Скопје
На 7.септември 2001 година,
Организацијата на обединетите
нации, со посебна резолуција, одлучи 21.септември да го прогласи за меѓународен Ден на мирот,
со цел, ваквата манифестација во
светски размери да добие најширока општонародна и граѓанска
поддршка.
Во Република Македонија
оваа мировна мисија, насочена

Поетесата Лидија Јеремиќ
презентира лична творба
посветена на меѓународниот
Ден на Мирот

против постојаните закани и загрозувања на човештвото – светскиот мир, се одбележува од 2002
година.
Масовните вооружени конфликти и терористички акции на
сите делови на земјината топка,
кои секојдневно предизвикуваат огромни материјални штети и
одземаат многу човечки животи, е
атмосферата во која светот годината го одбележа меѓународниот
Ден на мирот.
На 20.септември во Скопје,
по 15-ти пат достоинствено беше
одбележан меѓунарониот Ден на
мирот. На свеченоста што се оддржа на платото пред споменикот на ослободителите на Скопје,
учествуваа: борци, претставници на АРМ (питомци од воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ предводени од капетан Џунат Вејџиовски), резервни
офицери, граѓани, ученици, како
и претставници на здруженија на
граѓани.
Учесниците на свеченоста со
внимание ја проследија Пораката
на Генералниот секретар на ООН,
Бан Ки Мун. „Овогодишната тема
- Цели за одржлив развој – основ-

ни темели на мирот – се стреми да
стави крај на сиромаштијата и со
заштитување на планетата и обезбедување на широко распространета просперитетна средина, да
придонесе кон хармоничноста на
светот. Кога луѓето се сигурни во
нивните можности да се грижат
за своите семејства и кога им се
обезбедени потребните ресурси
за живеење здрав живот, тогаш
тие се чувствуваат како да се дел
од општеството во кое се наоѓаат,
со што се намалува веројатноста
дека тие ќе бидат дел од некој вид
на конфликт“, се нагласува во Пораката.
Присутните ја проследија и
Пораката на Генералниот директор на УНЕСКО, Ирина Бокова,
во која таа констатира дека живееме во турбулентни времиња за
човештвото, како и за планетата.
Сиромаштијата продолжува да
опстојува, а нееднаквостите стануваат се поголеми. Конфликтите продолжуваат да го разоруваат
општеството, притоа изложувајќи
милиони жени и мажи на огромно

Песни посветени на Денот
на мирот презентираа
ученичките Нина Димковска и
Илона Богатиновска од ООУ
„Јохан Хајнрих-Песталоци“
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страдање. Насилниот екстремизам е во пораст. Светот се соочува
со досега најголеми бегалски кризи и кризи на раселување. Поради
тоа, темелите за мир се ослабени,
но она што е најважно, ваквата ситуација ја нагласува важноста за
преземање глобална акција под
водство на вредностите и принципите на Обединетите нации.
„Одржувањето на мирот
може да се постигне доколку тој
се гради секојдневно и од страна
на секоја жена или маж. Треба да
живееме заедно и да се залагаме
за подобра заедничка иднина за
сите нас“, се истакнува на крајот
во Пораката.

Во
националната
порака, меѓу другото, се нагласува
„Ние сме дел од Балканското семејство на народите, составено
од христијани и муслимани, но и
дел од привелигираната Европа,
најтворечкиот континент, изворот
на нашата цивилизација. Односите меѓу народите мораат да бидат
регулирани низ принципите на
рационалноста, правдата и правото, дијалогот и толеранцијата,
а не низ аргументите на заканите,
силата, стравот, сеењето лаги или
војната. Во минатото нашите претходни генерации ја платија цената на воените судири, масовните
депортации, геноцидот, злостор-

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА МИРОТ

Дел од учесниците на маршот по повод меѓународниот
Ден на мирот во Охрид
Општинската
организациона единица на ОРОРМ Охрид „Благојче Крстаноски“,
по повод Денот на мирот, на
21.септември, со свои членови
учествуваше во маршот организиран по тој повод од страна на
општинските организации на
Сојузот на борците од НОАВМ
на Охрид и Дебарца и од локалната самоуправа од Охрид.

Маршот се изведе по улиците на Охрид, а заврши на плоштадот, каде што пред многубројните учесници, беше презентирано писмото на мирот, што
како порака беше упатено до
Генералниот секретар на ООН,
господинот Бан Ки Мун.
Цветко Кузески, претседател
на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Охрид

ствата. Затоа, ние, со мислите и
со нашите визии сме свртени кон
иднината, но не ги забораваме урнатините и ужасите на минатото. Мирот е единствениот клуч за
среќна иднина на сите сегашни и
идни генерации“.
Во културно-уметничкиот
дел од националното одбележување на меѓународниот Ден на
мирот, поетесите Лидија Јеремиќ
и Нада Пановска, се претставија
со најнови поетски творби, а песни посветени на мирот презентираа и ученичките Нина Димковска и Илона Богатиновска од ООУ
„Јохан Хајнрих-Песталоци“
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ
на ОРОРМ Кичево Македонски Брод

РЕГИОНАЛЕН
ТУРНИР ВО МАЛ
ФУДБАЛ

На 10.септември, на спортскиот
полигон во касарната „Чеде Филиповски – Даме“ во Кичево, се оддржа Вториот регионален турнир во мал фудбал, за општинските организациони
единции на ОРОРМ од западниот дел
на Македонија, на кој учествуваа 60
резервни офицери и подофицери.
Оваа спортско - рекреативна активност беше во функција на дружење
и меѓусебно запознавање на младите
резервни офицери и подофицери, како
и јакнење на нивните психофизички
способности.
На турнирот, чиј домаќин и организатор беше Извршниот одбор на
Општинската оарганизациона единица
на ОРОРМ од Кичево, учествуваа екипи од: Прилеп, Битола, Демир Хисар,
Тетово и Кичево-Македонски Брод.
Турнирот се одржа во фер и коректна атмосфера исполнета со спортски и натпреварувачки дух, а првото
место го освоија претставниците на
ООЕ на ОРОРМ од Кичево.
Драгољуб Столески
член на Собранието на ОРОРМ од
Кичево-Македонски Брод
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ПО ВРВИЦИТЕ НА ИЛИНДЕНЦИТЕ

Во рамките на долгорочните програмски определби на
ОРОРМ за негување на слободарските традиции од минатото, а по повод 113-годишнината од Илинденското востание,
Општинската
организациона
единица на ОРОРМ Демир Хисар, на 2.август го организираше
традиционалниот марш „По врвиците на Илинденците“. Оваа
значајна активност, на која учествуваа 60 млади резервни офицери од Демир Хисар, Битола, Кичево и Прилеп, како и членови на
Плнианарското друштво „Бигла“
од Демир Хисар, беше логистички поддржана од локалната самоуправа. Маршот се изведе на
релацијата манастир „Св.Јован
Претеча“–манастир „Св.Илија“–

Дел од учеснциите на маршот

Учесници на маршот „По врвиците на Илинденците“
манастир „Св,Петар“–меморијален комплекс „Дамјан Груев“ во
с.Смилево, во должина од 17 км.
Во завршниот дел на маршот,
во меморијалниот комплекс „Дамјан Груев“, тие беа поздравени од
градоначалникот на Демир Хисар,
Љупчо Блажевски, кој им подари
маици со грбот на Општината.
По положувањето свежо цвеќе
пред споменикот на Дамјан Груев,
КУД „Илинден“ изведе пригодна програма посветена на големи-

от македонски празник Илинден.
Традиционалното организирање
на маршот “По врвиците на Илинденците”, со заедничкиот ручек
“Востаничко гравче”, веќе четврта
година е уште еден убав пример за
мошне добрата соработка на ООЕ
на ОРОРМ Демир Хисар со соседните општински организации,
како и со локалната самоуправа.
проф.д-р Менде Солунчевски
член на Собранието на ОРОРМ
од Демир Хисар

Делегации полагаат свежо цвеќе пред меморијалниот комплекс
„Дамјан Груев“ во с.Смилево

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

КОНДИЦИОНЕН МАРШ

На 23.јули во работна посета
на ООЕ на ОРОРМ „Благојче Крстаноски“ Охрид беше делегација на
ОРОРМ предводена од претседателот проф. д-р Ѓорги Малковски, при
што беше посетен споменикот на
Благојче Крстаноски во с.Ливоишта
и положено свежо цвеќе. Истовремено беше остварена средба со неговото потесно семејство и се раз-

гледа можноста за подигање и уредување на спомен обележје во чест
на Благојче Крстаноски.
Истиот ден се реализира и
кондиционен марш во должина од 5 км на просторот на планината Петрино, на релација: од
манастирот Св.Недела до излетничкото место на манастирот
Св.Богородица во с.Скребатно, кое

Делегација на ОРОРМ пред
споменикот на Благојче
Крстаноски
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Учесници на маршот во с.Скребатно
се наоѓа на надморска височина од
1.140 м. На маршот учествуваа 22
резервни офицери и подофицери.
По изведениот марш беше организиран заеднички ручек.
Оваа активност се реалилзира со учество на претседателот

проф.д-р Ѓорѓи Малкоски како и
делегации на ООЕ на ОРОРМ од
Кичево и Демир Хисар. На присутните членови им се обрати
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Малкоски, кој ги запозна со активностите на ОРОРМ, досегаш-

ните постигнати резултати, како и
планираните активности во наредниот период.
Цветко Кузески
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ДРАГАН БОГДАНОВСКИ

- ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА МАКЕДОНИЈА

Со создавањето на македонската држава, на АСНОМ, на 2
август 1944 година, се реализира
вековниот стремеж на македонскиот народ за сопствена држава, меѓутоа, само на еден дел од
Македонија. Таквото парцијално
решение на македонското национално прашање резултирало со
голем бран незадоволства како во
Народна Република Македонија
(НРМ) која била вклучена како
рамноправна федеративна единица во југословенската федерација,
така и во остатокот на Македонија кој се наоѓал под власт на Бугарија и Грција.
Тоа незадоволство особено
било изразено во НР Македонија,

затоа што природно се наметнала
потребата токму новоформираната македонска држава во рамките
на југословенската федерација, да
ја одигра улогата на „Пиемонт“
за другите делови од Македонија.
Незадоволството, од докрај нерешеното македонско национално
прашање, но и од статусот на Македонија во југословенската федерација, било причина многу млади, пред сe ученици и студенти да
се организираат во конспиративни групи чијашто крајна цел била
создавање на независна и обединета македонска држава. Голем
број од овие групи, кои го носеле предзнакот ВМРО, од тогашните власти биле разоткриени, а
најголем дел од нивните членови
осудени на затворски или условни казни. Само во периодот од
1946-1949 година, властите откриле 46 тајни групи на целата територија на НР Македонија и уапсиле вкупно 767 лица. Дел од нив,
по излегувањето од затворите, но
и дел од оние кои не биле осудени неможејќи да се помират со но-

вата фактичка состојба во која се
нашла Македонија, започнале да
ја напуштаат Југославија и да се
населуваат на Запад. Најпрвин, се
упатувале кон Грција, а потоа оттаму како политички емигранти
биле префрлувани во Западна Европа, Северна и Јужна Америка.
На тој начин, по Втората светска
војна започнала да се создава македонската политичка емиграција
која била прозападно ориентирана и се залагала за интегрално решавање на македонското национално прашање.
Еден од најактивните македонски политички емигранти
што дејствувал по Втората светска војна, бил Драган Богдановски. Драган Богдановски е роден
на 18 септемри 1929 година во кумановското село Клечовце. По завршувањето на основното и средното образование, во 1949 година
се запишал на Земјоделскиот факултет во Земун, но во 1951 година бил исклучен од факултетот по
што тој решава да ја напушти Југославија.
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Богдановски од својата 22 годишна возраст ја вкусил горчината на макотрпниот емигрантски
живот, кога преминувајќи ја илегално југословенско-грчката граница се пријавил за политички
емигрант на грчките власти. Првично бил одведен во воената касарна во логорот Поликастро, па
во полициска станица во Солун, за
на крај да биде депортиран во логорот за политички емигранти во
градчето Лаврио кое се наоѓало во
близината на Атина. По шестмесечен престој во логорот ,кон крајот
на 1951-та година, на Богдановски
му било понудено да емигрира за
Бразил и тој заедно со околу 500
други Македонци, биле пренесени
до пристаништето во Џенова, а оттаму во Бразил.
Во Бразил останал до крајот
на 1954 година. Таму Богдановски
се судрил со организираната активност на „Македонската патриотска организација“ (МПО), која
формирала своја организациона
мрежа во Бразил непосредно по
доаѓањето на Македонците во таа
држава. Богдановски, со својата
агитација и пишаните брошури и
памфлети со патриотска и политичка содржина, успеал да оттргне дел од Македонците кои потпаднале под влијание на МПО.
Желбата за студирање и интелектуална надградба го однела Богдановски во Париз, во 1954
година. Таму се запишал на Сорбона на факултетот за политички
науки и журналистика. Во Париз,
Богдановски ги направил првите чекори за организирано политичко дејствување меѓу емиграцијата. Во текот на 1956 година
бил главниот иницијатор за формирање на македонска емигрантска организација. Имено, младите
македонски емигранти кои се нашле во Париз ја прифатиле иницијативата на Богдановски за формирање на емигрантска организација која би била противтежа на
МПО. Основачкото собрание се
одржало пролетта 1956 година на
кое присуствувале околу 20 Македонци од кои повеќето студенти.

Организацијата го добила името
„Македонски национален фронт“
(МНФ). Била изработена и политичка платформа на МНФ од страна на Богдановски. Основната премиса на оваа политичка платформа на МНФ била тесно поврзана со
„македонското прашање како национално прашање, а не само како
политичко прашање“ туку и како
борба за остварување на „вековниот илинденски идеал на македонскиот народ да живее во своја сопствена национална држава обединета.“ Во политичката платформа
било третирано прашањето за обликот на политичкото уредување
на идната обединета македонска
држава, и било решено дека за тоа
прашање требало народот да одлучи непосредно, преку референдум.
На основачкото собрание
било одлучено да се формира
Централен Комитет од 7 лица и
да почне да се издава весникот
„Македонска искра“ кој требало
да биде печатен орган на МНФ.
За претседател на ЦК бил избран
Иван Јанев, за потпретседател
Стево Ѓавочанов, а за секретар и
редактор на печатениот орган на
Организацијата, весникот „Македонска искра“, бил избран Драган
Богдановски.
Иако бил вложен голем труд
од страна на групата околу Богдановски и весникот бил подготвен
и предаден на печатење, поради
немање финансиски средства, тој
воопшто не излегол.
Набрзо, активноста на МНФ
замрува и покрај големата желба
да заживее и успешно да функционира. Причините лежеле во
тоа што неговото раководство, па
и членството, поголемо внимание
посветувале на студиите на факултетите отколку на политиката.
Оваа организација, иако
кратко време егзистирала, всушност била првото политичко групирање на македонските иселеници во Западна Европа по Втората
светска војна, на македонска национална основа. Распуштањето
на МНФ не го демотивирало Богдановски, напротив, тоа за него

преставувало едно богато искуство во поглед на водењето на
организација од таков тип, воедно
и контактите со овие македонски
емигранти-интелектуалци влијаеле до одредена мера во неговото
политичко дооформување.
Дека Богдановски не бил обично момче со вжештена глава
ни покажува и следниов податок.
Имено, по распуштањето на МНФ,
тој се жени за норвежанката Брит
Остенген која потекнувала од угледно и богато семејство. Од бракот им се раѓаат два сина. Во таква брачна состојба и финансиска
благодат наместо да се посвети на
семејството и личниот напредок,
кај Богдановски идеалот за независна и обединета Македонија
очигледно бил над сè. Па така, во
Осло, повторно ги започнал своите политички активности изразени преку издавање на списанието
„Македонска Лоза“, како директен
одговор на новоформираниот пробугарски ванчомихајловистички
клуб во Брисел „Тодор Александров“. Сè со цел весникот „Македонска Лоза“ да добие на сериозност и популарност, особено меѓу
македонската емиграција, а тоа да
се искористи, по шестиот број, Богдановски заедно со својот истомисленик Страхил Пеев, во текот
на летото 1959 година, во Шведска, решава да ја формира новата
емигрантска политичка организација „Македонски национален комитет“ (МНК) која би застанала
зад „Македонска Лоза“.
Политичката платформа, а со
тоа и целите на МНК биле исти со
оние на МНФ, односно создавање
на независна и обединета македонска држава.
Во почетокот на 1960 година започнал да излегува и вториот весник како гласник на МНК
под името „Слободна Македонија“. Овој весник бил редактиран
од Страхил Пеев, а финансиски
помаган од Драган Богдановски.
Весниците „Македонска Лоза“ и
„Слободна Македонија“ биле исполнети исклучиво со родољубива содржина и не биле непријател-
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ски насочени кон ниту една друга
националност.
Богдановски бил политички
активен во МНК сè до 1961 година, кога поради семејни проблем
морал да ја напушти Организацијата. Набрзо потоа и активноста
на Организацијата замрела.
Иако и оваа организација
кратко траела, сепак, Богдановски максимално се ангажирал во
истата, па поради тие негови активности и запоставувањето на семејството, разводот бил неминовен. Меѓу удобниот и среќен брачен живот и идеалот, Богдановски
го одбрал идеалот, кој со себе си
носел неизвесноти, авантури и
опасности.
Овие две организации, МНФ
и МНК, се всушност, првото политичко групирање на македонските
политички емигранти во Западна
Европа. Нивна главна карактеристика биле антијугословенството,
антикомунизмот и антититоизмот.
Тоа било така поради фактот што
во тој период во Западна Европа
владеела силна антикомунистичка пропаганда, која влијаела и врз
емигрантите од Македонија, а воедно и ванчомихајловистите ја воделе својата борба против македонската самобитност на антикомнистичка основа. Секој Македонец
кој не се изјаснувал за Бугарин,

бил оквалификуван од ванчомихајловистите како комунист и бил
денунциран како таков пред власта во земјата во која живеел.
По овие првични групирања на македонската политичка
емиграција во Западна Европа
(1958-1961), под водство на Богдановски, од 1962 до 1964 година,
егзистирала уште една организација, поточно, македонското културно здружение „Јане Сандански“ во Брисел. Печатен орган на
клубот било списанието „Македонска мисла“. Членовите на ванчомихајловистичкиот клуб „Тодор Александров“ биле најмногу
засегнати од постоењето на ова
друштво коешто се спротиставувало на нивните ставови по прашањето на националноста на Македонците. Друштвото „Јане Сандански“ одлично функционирало
додека Драган Богдановски бил
вклучен во истото. Откако се иселил од Брисел, крајот на 1964
година, бил приморан и да го напушти друштвото по што тоа се
распаднало.
Меѓутоа, од средината на 60тите години неговата активност
добила поорганизирана форма со
вклучувањето во емигрантската
организација „Ослободителен комитет на Македонија“ (ОКМ), основан во 1962 во Шведска.

Организацијата, пред македонското иселеништво се претставила како типична емигрантска
организација со антикомунистичка определба која имала за крајна
цел создавање на независна и обединета македонска држава со демократско уредување по западен
тип.
Богдановски во оваа Организација се вклучил во 1965 година,
по настанатиот расцеп во раководството на Организацијата, помеѓу
Миле Илиевски, кој го редактирал
печатениот орган на ОКМ, „Македонија“ и Благој Миленковски кој
бил еден од основачите. Богдановски застанал на страната на Миле
Илиевски и започнал да го уредува весникот „Македонија“, додека
Благој Миленковски, од остатокот
на раководството на ОКМ, бил избран за редактор на новиот весник „Македонец“. И двата весника излегувале како орган на ОКМ.
И покрај тоа што крилото на Миленковски ја добило поддршката
од поголемиот дел од членството,
сепак, весникот „Македонец“ во
текот на 1966 година престанал да
излегува.
Драган Богдановски и Миле
Илиевски продолжиле со активностите и издавањето на весникот „Македонија“ и во текот на
1967 година го организирале Уставотворниот конгрес на ОКМ во
Кил, Западна Германија. На конгресот биле донесени: Политичка
платформа, Манифест до македонскиот народ и Статут на ОКМ. Органи на ОКМ биле: Конгрес, Национален совет и весникот „Македонија“ како официјално гласило
на Организацијата. На конгресот
била потенцирана политичката
цел на ОКМ која требала да ја организира, да ја предводи и да ја координира ослободителната борба
на македонскиот народ. Крајната
цел на Организацијата пак, била
да ги обедини сите три дела од распарчена Македонија во самостојна
и демократска македонска држава.
д-р Марјан Иваноски
(продолжува во следниот број)
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СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ

На 7. и 8.септември се одбележа 72.годишнина од ослободувањето на Делчево и 25-годишнината од независна и самостојна
Р.Македонија. По овој повод, пред
споменикот на загинатите борци во
НОВ, беше презентиран пригоден
реферат, а свежо цвеќе во знак на
почит кон сите кои се жртвувале за
слободна и независна Македонија,
положија делегации на локалната
самоуправа, на повеќе политички
партии, здруженија на граѓани,
како и на ООЕ на ОРОРМ Делчево. Пригоден рецитал презентираа
членови на КУД „Гоце Делчев“.
Во рамките на програмата
за одбележување на овие значај-

Рецитал на КУД „ Гоце Делчев“ од Делчево
ни историски настани, премиерно е изведена драмската претстава
„Ништо без Трифолио“, а во сала-

Дел од свечената седница на Советот на
Општина Делчево

та на спомен-домот АСНОМ е оддржан и целовечерен концерт на
гудачкиот квартет „Пицикато“.

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе пред
споменикот на паднатите борци од НОВ

ПРОМОВИРАЊЕ НА КИСЕЛИЧКАТА ПЕШТЕРА
На 30.октомври, ПСД „Голак“
под водство на лиценцираниот
планинарски водич Љупчо Чучуковски, од Делчево, организира-

ше еднодневен марш до познатата
Киселичка Пештера, која се наоѓа
на надморска висина од околу 760
метри, на 6 километри од градот

Делчево. Таа претставува природен раритет и е една од најинтересните пештери во овој регион.
Во маршот се вклучија и претста-

Посета на манастирот
„Свети Ѓорѓи“

Дел од учесници на маршот до
Киселичка Пештера

Влезот на Киселичка Пештера
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вници од ОРОРМ на ООЕ Делчево.
Маршот започна во 8 часот
наутро. Со автомобили се одеше
до село Киселица, а потоа пеш до
Пештерата. Влезот во пештерата е
во самата карпа и затоа внимателноа се одеше по карпата која е во
висина од околу 5-6 метри. Од влезот, кој е широк околу 1,5 метри,
се влегува релативно лесно , а овој
канал се проширува во пештерска

сала со пречник од околу 3-4 метри. Во крајните делови на салата продолжуваа уште три канали.
Таа е сува пештера но, во крајните
делови има и вода, како и сталактити, а карпите имаат убава зелена боја.
Откако се разгледа пештерата учесниците се упатија до познатата маала „ Лалаци“, која е на
надморска висина од 870 метри

на почетокот на падините на Осоговските планини. Тука, на прекрасните полјанки се одморавме и
појадувавме. На враќањето за Делчево го посетивме новоизградениот манастир „Свети Ѓорѓи“ кој се
наоѓа покрај патот каде што повторно направивме кратка пауза.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

ОТКРИЕНА СПОМЕН ПЛОЧА НА ЗАГИНАТИТЕ
БРАНИТЕЛИ ОД БЕРОВО ВО 2001 ГОДИНА

Во пресрет на најголемиот
македонски празник Илинден, на
1-ви август, во чест на македонските бранители од Берово во војната
во 2001 година во знак на незаборав на нивното дело, свечено беше
откриена спомен плоча со нивните имиња: Мирчовски Љупчо, Бубевски Зоран, Пехчевски Никола,
Двојаковски Димитар,
Спомен плочата, поставена на
спортската сала „Македонски бранители“ свечено ја откри градоначалникот на Општина Берово,
Драги Наџински, во присуство на
родители и роднини на бранителите, како и поголем број на гости.
Пред спомен-плочата на бранителите, свежо цвеќе положија:
делегација предводена од градоначалникот на Општина Берово, де-

Хероите на Берово: Мирчовски, Бубевски, Пехчевски, Двојаковски
легација од Советот на Општина
Берово, делгација од ОК на ВМРОДПМНЕ Берово и делегација Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево.
Почитта кон нив останува засекогаш, а преку ова обележје нивното дело ќе биде длабоко врежано во колективната меморија на
македонскиот народ.
Градоначалникот на
Општина Берово ја открива
спомен плочата „Македонски
бранители“

Делегација на Општина Берово,
предводена од градоначалникот
Драги Наџински оддава почит
пред бранителите

Делегација на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево оддава почит
пред бранителите

Спомен плочата на
македонските бранители
од Берово поставена на
спортската сала
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Делегација на Општина Берово предводена од градоначалникот
полата свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци на кејот
на Брегалница
На 23.август Берово, ја прославува победата над фашизамот, ден во кој нашите предци со
својата хараброст и решителност
ја реализирале вековната желба на
сите претходни генерации Берово
да може во мир да ја гради својата
иднина.
По тој повод Општината организираше богата програма, заради достоинствено одбележување на овој значајен ден за градот Берово.
Прославата на Денот на ослободувањето на Берово започна со
полагање свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци на кејот
на Брегалница.

Свежо цвеќе положија: делегација на Општина Берово предводена од градаоначалникот Драги
Наџински, делегација на Советот
на Општината, делегација на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево, делегации на политички партии и други.

Делегација ООЕ на ОРОРМ
Берово-Печево со полагање
свежо цвеќе се приклучи во
одбележувањето на овој датум
Одбележувањето на Денот на
ослободувањето продолжи со одржување на свечена седница во салата на Општина Берово, каде што се
обрати градоначалникот на Општината, кој ги презентираше реализираните проекти досега, како и планираните проекти во иднина.

Дел од присутните на свечената седница
на Советот на Општина Берово

Учество на најмладите во
прославата на Денот на
Берово, 23. август

Обраќање на
градоначалникот на
Општина Берово,
Драги Наџиски на
свечената седница
Во оваа пригода
градоначалникот додели
благодарници на истакнати граѓани и институции за нивниот придонос
во развој на Општината
Берово.
Одбележувањето на
Денот на ослободувањето заврши со детскиот
фестивал „Малешевски
ѕвончиња“ на плоштадот
на Берово.
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Обраќање на Васе Пиличовски
Во чест на 72-годишнина од
формирањето на 50.дивизија на
НОВ и ПОМ, Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево, во соработка со локалната

Делегација предводена од градоначалникот на ЕЛС Берово,
полага цвеќе пред споменикот

Дел од учесниците на ова
одбележување пред споменикот
на 50 Дивизија на НОВ и ПОМ

Обраќање на Јован Величковски, учесник во
борбените дејства на Дивизијата

самоуправа, на 18.септември го
одбележа овој значаен историски
настан. По овој повод, пред споменикот во с. Митрашинци, голем број делегации, меѓу кои, на:

Величковски, припадник на оваа
крупна воена формација и учесник во нејзините борбени дејства,
во чиј состав се наоѓале 3.523 борци и старешини.
Во завршниот дел од свеченоста, со лична творба пред
присутните се претстави поетесата Цвета Спасикова од
Штип.
Васе Пиличовски
председател
на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево

Делегација на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево полага цвеќе пред
споменикот
локалната самоуправа на Берово,
ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево,
на политичките партии ВМРОДПМНЕ и СДСМ, на општинските одбори на СЗБ од НОАВМ
Штип, Кочани, Струмица, Радовиш и Берово, како и пратениците
во Собранието на Р.Македонија,
Сузана Секуловска, Никола Мицевски и Јагода Шахпаска, положија свежо цвеќе.
Пред големиот број присутни
граѓани од с.Митрашинци, резервни офицери, борци, здруженија на
граѓани од Струмица, Кочани, Радовиш и Штип, градоначалникот
на Општина Берово, Драги Наџински и други граѓани од Малешевијата, сеќавања за борбениот пат
на Дивизиијата, евоцираше Јован

Пред присутните со своја
лична творба се претстави
поетесата од Штип, Цвета
Спасикова
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ИНТЕНЗИВИРАНИ МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ
Меѓународните активности
претставуваат значаен сегмент во
вкупните планирани содржини на
ОРОРМ. Во овој контекст, може да
се оцени дека во летниот период
посебно беа интензивирани активностите на планот на продлабочувањето на билатералната соработка помеѓу ОРОРМ и Здружението
на словенечките офицери.
Делегација на ОРОРМ во состав: претседателот проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, секретарот
м-р Ристе Панов и претседателот
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Прилеп, Влатко Котески, го посети Здружението на словенечките офицери, при што беа
информирани за нивните искуства во реализацијата на значајни
содржини од областа на одбраната и безбедноста на национален и
на меѓународен план. При посетата на Општинската организација

Средбата започна во општинската организација
во Бела Краина на која присуствуваше и градоначалникот
на Општина Метлика, г-н Дарко Зевник

Посета на резервниот состав на војската на Словенија во Ново Место
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Од посетата на музејот во Ново Место
на Бела Краина, каде што спаѓаат
општините Метлика, Чрномељ и
Ново Место, тие беа информирани
за мошне добрата соработка помеѓу Општина Метлика, како локална самоуправа и Општинското
здружение на резервните офицери. Во Општинската организација
во Пољче им беа презентирани

Претседатеот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски со претседателот на Здружението
на словенечките офицери, генерал-мајор Алојз
Штајнер, во посета на Блед

искуствата од ангажирањето на
Секцијата на воени планинари, а
во Љубљана и во Домжале, искуствата од учеството на резервните
офицери во социјалните програми
чии носители се единиците на локалната самоуправа.
До крајот на 2016 година се очекува возвратна посета

на претставници на Здружението на словенечките офицери на
ОРОРМ, кога ќе се потпише и Меморандум за соработка со кој ќе
се конкретизираат натамошните
форми и содржини на билатерални и меѓународни активности.
м-р Ристе Панов
Влатко Котески

Заедничка средба со домаќините и градоначалникот на Љубљана, г-дин Зоран Јанковиќ
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ЈАЗИЧНА ЕДУКАЦИЈА
Во организација на CIOR,
во малото градче Мурасте, во
непосредна близина на Талин,
Р.Естонија, се одржа 17. Јазична
академија како меѓународна институционална форма за едукација на резервните офицери. Основната цел на Академијата, која
се организира традиционално од
2000 година, е со изучувањето
на англискиот и на францускиот
јазик да се подигне на повисоко
ниво комуникацијата во CIORНАТО. На овој начин се овозможува развивање на говорните вештини, на способностите
за интерактивна комуникација и
правилно пишување со посебен
акцент на воената терминологија.
На оваа меѓународна јазична едукација, на која годинава
учествуваа 63 резервни офицери
од 13 национални асоцијации на:
Македонија, Бугарија, Финска,
Полска, Шпанија, Грузија, Украина, Албанија, Холандија, Франција, Велика Британија, САД и
Естонија, постоеја три нивоа на
изучување на англискиот и на
францускиот јазик, а ОРОРМ ја
претставуваа: резервните потпоручници д-р Гоце Георгиев од Виница и м-р Ристе Панов од Свети Николе. Тие, како учесници
на напредното ниво на изучување на англискиот јазик, остварија одлични резултати. Во рамките на програмата, учесниците
на ОРОРМ ги посети амбасадорот на Р.Македонија во Естонија,
Сашо Вељановски, кој заедно со
нив оствари средба со директорот на Јазичната академија, морнаричкиот офицер на САД Дејвид Епстен. Во оваа пригода, тој
беше информиран за значењето
на Академијата и на CIOR. Во
кусиот разговор по завршувањето на Јазичната академија, нашите учесници искажаа пофални
оценки за организацијата и примената на најсовремени методи
во едукацијата. Притоа, тие су-

Знамиња на земјите учесници на ЈА 2016

Дел од учесниците на ЈА 2016

Учесници на ЈА 2016 од
Р.Македонија: резервен
потпоручник д-р Гоце Георгиев
и резервен потпоручник
м-р Ристе Панов

Учесниците
на ОРОРМ
ги посети
амбасадорот на
Р.Македонија во
Естонија, Сашо
Вељановски

Презентација на тема на
ЈА од страна на резервниот
потпорчник д-р Гоце Георгиев

Дел од работната атмосфера за време на практичните часови
герираа дека би било добро да
се согледаат реалните можности,
Академијата да трае 20-ина дена,
а ОРОРМ да биде претставена

со поголем број млади резервни
офицери или подофицери.
д-р Гоце Георгиев
м-р Ристе Панов

ОФИЦЕР - 21
Од меѓународните активности на ОРОРМ

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Од посетата на Музејот на македонската борба за државност
и самостојност во Скопје
Во годишните програми за
работа на ОРОРМ значајно место
заземаат планираните содржини
од областа на меѓународната соработка со исти или со слични асоцијации во соседните држави и
тоа како на национално, исто така
и на општинско ниво. Во контекст
на ваквите програмски определби, неодамна, во посета на ОРОРМ
и на ООЕ Тетово, престојуваа
претставници на резервните офицери на Крагуевац и на Кралево
од Р. Србија. Всушност, тоа беше
возвратна посета на ООЕ Тетово
која од 2015 година е збратиме-

на и остварува редовна соработка
со Организацијата на резервните
офицери на Крагуевац.
Тридневната посета претставуваше убава можност за продлабочување на веќе воспоставената
соработка и размена на искуства
од нивното ангажирање во одбраната. При престојот во Тетовскиот Регион, гостите од соседна Р.
Србија посетија повеќе значајни
места, меѓу кои: Попова Шапка,
Музејот на Тетово, спомен-обележјето на загинатите борци во
с. Вратница и Лешочкиот манастир, каде што ги поздрави градоначалникот на Општина Теарце, Исен Асани.
Во Скопје го посетија седиштето на ОРОРМ, го разгледаа центарот на градот, како и Музејот на
македонската борба за државност
и самостојност. Во оваа пригода,
тие беа импресионирани од исто-

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Тетово со гостите од Крагујевац
во посета на седиштето на ОРОРМ Скопје

Гостите од Крагујевац во посета на Музејот на КПМ во Тетово

риската автентичност и од високите уметнички дострели на овој
специјализиран музеј со над 2000
експонати, меѓу кои, 152 восочни фигури, 105 уметнички слики,
како и голем број на документи,
фотографии, макети, карти, брошури и оружје, што претставува
документирано нагледно средство за слободарскиот дух на македонскиот народ во периодот од
17. до 20. век.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово
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ВО ПОСЕТА НА ЗНАМЕНИТОСТИ
НА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Активистите на ОРОРМ крај Костурското Езеро
Во периодот од 25-27 ноември 2016 година, активисти на ОРОРМ престојуваа во Егејска Македонија, со цел, посета на повеќе населени места и знаменитости од историско значење.
Во тридневниот престој, тие имаа можност да
ги посетат: Кукуш, Пела, Воден, Кутлеш (Виргина),
Кожани, Костур, Лерин, Чеган и Шештево.
Од оваа посета посебен впечаток и воодушевување претставува градчето Пела, некогашната престолнина на Античка Македонија и местото каде што
владеел Александар Македонски. Исто така, посебно доживување преставуваше посетата на градчето Кутлеш (Виргина), каде што се наоѓа кралската
гробница и гробот на Филип Втори Македонски.
Тони Ивановски, член на Извршниот
одбор на Собранието на ОРОРМ

Во близина кај селото Чеган

Посета на музејот Пела
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Интензивирани меѓународни активности

СЕ ТРАСИРА ПАТОТ ЗА СОРАБОТКА СО
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ И
ПОДОФИЦЕРИ НА БУГАРИЈА

Претседателот проф. д-р
Ѓорѓи Малковски и членови на Извршниот одбор на Организацијата
на резервни офицери на Република Македонија, во периодот од 1 до
3 јули годинава, остварија средби
со раководствата на општинските
организации на резервните офицери и подофицери од Гоце Делчев,
Банско и Благоевград од Република Бугарија.
Од страна на претседателот
Малковски, пред бугарските делегации беше образложена организациската поставеност и работните активности на ОРОРМ,

Заедничка средба на ОРОРМ и Организацијата на бугарските
резервни офицери од Гоце Делчев

Заедничка средба на ОРОРМ и Организацијата на бугарските резервни офицери од Благоевград

24 - ОФИЦЕР

Посета на гробот на Јане Сандански
плановите со резервниот состав
на АРМ, како и можностите за започнување на соработка помеѓу
двете организации на национално
ниво. Во контекст на ова претседателот истакна дека, покрај посетата на општинските организации, во месец септември се планира македонска делегација на
Организацијата да оствари средба
со претседателот на Унијата на резервни офицери и подофицери на
Р. Бугарија, генерал Стојан Топалов, на која ќе се потпише Меморандум за соработка помеѓу двете
организации, со што и официјално
би се утврдиле начините на соработка и взаемно дејствување, кое
подоцна би резултирало со склучување на меморандуми за соработка на општинско ниво.
Раководствата на посетените општински организации на резервните офицери и подофицери
од Гоце Делчев, Банско и Благоевград изразија искрено воодушевување од иницијативата на ОРОРМ
за можноста за соработка која официјална би била прва од ваков вид
со Р. Македонија и од нивна страна
беше потенцирана подготвеноста
за меѓуопштинска соработка. Тие
во оваа пригода презентираа ин-

формација за поставеноста на нивната Организација во системот за
обрана и за нивните активности
во кои доминират негување и одржување на културно историските
традиции и настани.
Оваа средба во Р. Бугарија е
во рамките на засилената меѓународна активност на ОРОРМ, која
следува по склучувањето на Меморандумот за соработка со сродната организација од Р. Албанија, и
остварената средба во Р. Словенија

на која се поставија целите на взаемна соработка со што се очекува
наредната година и официјално да
се потпише Меморандум помеѓу
организациите на Р. Словенија и Р.
Македонија. Ваквите меѓународни
активности на ОРОРМ овозможуваат размена на искуства за поставеноста на резервниот состав и на
самите организации како и заеднички настап во одредени активности како на билатерална основа,
така и заедничко учество во други
меѓународни активности.
м-р Ристе Панов

Посета на ски центарот во Банско
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ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА ДАМЈАН ГРУЕВ
ЗА МАКЕДОНИЈА
(По повод 23 декември 110 години од смртта на еден од најголемите
синови на Македонија-демирхисарецот Дамјан Груев)

Дамјан Груев
Една од најмаркантните личности-синови на Македонија на
20-от век е Дамјан Груев. Почитуван учител, непоколеблив револуционер, харизматичен водач, генијален воен стратег, тој е мозокот
на Илинденското востание.
Образование. Дамјан Груев
роден е во с.Смилево на 19.јануари 1871 во семејство на ѕидари-печалбари. Основно училиште завршил во родното Смилево, а потоа
се школувал во Битола, Солун,
Белград и Софија. Во Битола се
запишал во гимназија. Како надарен ученик, по сугестија на своите
учители, продолжил да се школува на вишите класови на Солунската гимназија. Таму се запознал
со Петар Поп Арсов. Во 1888 година, двајцата, заедно со други истомисленици, организирале бунт
во гимназијата со барање: ,,дека
не можат да учат на бугарски јазик, ами сакаат да учат и да им се
предава на нивниот домашен македонски дијалект“. Заради тоа, заедно со 19 други ученици биле исклучени. Тогаш, српскиот конзул
на исклучените ученици им понудил стипендии и можност да го
продолжат школувањето во Белград. Дамјан пристигнал во Белград во 1888. Во Белград Груев
се запознал со социјалистичките идеи. Во Белград се запишал
на Великата школа, но не му било
одобрено да студира право. Во
Белград Груев ги забележал намерите на српската политика: „Тука
можевме да ги согледаме српските
намери по тоа што се грижеа да ни

ја внесат српската идеја и да ни го
наложат српскиот јазик што уште
повеќе не дразнеше“.Затоа од Белград заминал во Софија каде што
станал студент по историја на Вишото училиште. Во Софија останал скоро четири семестри како редовен студент. Во Софија бил иницијатор за создавање на Младата
македонска книжевна дружина,
чии членови подоцна биле наречени „Лозари“, по името на весникот
што го издавале наречен „Лоза“.
Дамјан во Софија се вклучил во
социјалистичкото друштво ,,Нов
живот“. Во 1891 година, по убиството на министерот за финанси на
Бугарија Христо Белчев, многу од
членовите на ова друштво биле уапсени и затворени, меѓу кои и Дамјан Груев. Овај настан станува
поресвртница во животот на Дамјан Груев. „По убиството на министерот Белчев во Софија се јави
во мене првата идеја да работам за
Мекедоското дело“.
Револуционерна дејност. По
излегувањето од затвор во април
1891 година, Груев се вратил во
Битола. Во Битола ги презел првите конкретни чекори за почнување
на постојаната револуционерна
дејност во Македонија. Во јуни истата година, го основал првиот револуционерен кружок во Битола.
Но ваквата активност ја осуетил
архимандритот Козма и ги спречил понатамошните активности во
развојот на кружокот. Во потрага
по егзистенција, Груев поднесол
молба до Просветната комисија
на Егзархиското намесништво во
Битола и во учебната 1891/92 бил
назначен за учител во родното
Смилево. Во Смилево предавал во
основното училиште, но отворил
и вечерно училиште каде држел
предавања и ги запознавал своите
соселани со актуелните состојби
во многу области: наука, култура,

политика итн. Сепак сфатил дека
во родното Смилево сè уште нема
плодна почва за да се реазвива револуционерна дејност. Затоа побарал да биде префрлен во Прилеп.
Наредната 1892/93 година бил префрлен да учителствува во Прилеп.
Таму се запознал со Пере Тошев.
Но и таму не наишол на разбирање
за неговата идеја. Од таму, Груев
заминал во Солун.
Основач на ТМОРО. Во Солун Груев сфатил дека токму тој е
градот кој е најпогоден за постојано ширење на револуционерните дејности. Во Солун, заедно со
неговите истомисленици Македонци: Петар Поп Арсов, Христо
Батанџиев, Андон Димитров, д-р
Христо Татарчев и Иван Хаџи Николов, на 6 декември 1893 година ја основале Тајната македонско
одринска револуционерна организација –ТМОРО. Дамјан Груев
и Петар Поп Арсов го изработиле уставот на Организацијата. На
втората седница во јануари 1894
година, ЦК го избрал д-р Христо Татарчев за претседател, а Дамјан Груев за секретар на Организацијата. Од позицијата на секретар Дамјан Груев имал задача да
ја развие Организацијата низ Македонија. Првиот месен комитет
на ТМОРО Груев го формирал во
Прилеп. Во почетокот на август
1894 Дамјан формирал месен комитет и во Битола. Понатака се
ределе комитетите кои биле основани во организација и присуство
на Дамјан Груев низ градовите во
Македонија. Со оваа пожртвуваност Груев ќе го добие епитетот
на: прв вдахновител и генијален
организатор на народните маси.
Во 1894/95 година, Дамјан
отишол да учителствува во Штип
и во Ново Село. Во Штип доаѓа до
првата средба меѓу Дамјан Груев
и Гоце Делчев и нивната заклет-
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ва пред традиционалните симболи-Библија, кама и пиштол. Тие во
слога и соработка ќе станат идеален
тандем што дејствува беспрекорно се до пролетта 1903 година. Дамјан и Гоце откриваат дека се слични души со исти цели и во името
на македонската револуционерна
борба се побратимуваат. Дамјан со
аналлитичен ум, спокојство и такт
реалистичен и при најкомпликувани ситуации, Гоце смел во одлуките, буен во занесот и фантазијата со
богатство идеи, стануваат двигатели на Организацијата.
Во 1895 година, Дамјан станал
егзархиски училишен инспектор во
Солунско. Тоа му овозможило да
дејствува слободно и во интерес на
Организацијата. Во Солун, Дамјан
бил уредник на солунскиот хектографиран весник ,,Востаник“.
ТМОРО во летото 1896 година свикува конгрес во Солун. На
конгресот присуствувале делегати
од сите околии на Македонија. На
конгресот била разгледана состојбата на ТМОРО во сите околии на
Македонија и била донесена одлука да се изработи нов Устрав на
Организацијата. На конгресот доминирале со своите излагања Груев, Делчев, Петров и Тошев.
Во 1897 година, Дамјан Груев е носител на активностите за
разгорување на Организацијата во
Солун. Тоа може да се види од сведоштвото на Ѓорче Петров ,,Даме
како целосно предан на оваа работа ги вршеше најмногу практичните работи, особено за град Солун
како најдобро запознат ...
Интензивниот развој на Организацијата не останал не забележан од османлиската власт. Особено тешки последици претрпела Организацијата во Виничката
афера. Колку бил значаен Груев
за Организацијата укажува фактот: Заплашени од можноста да не
биде затворен и Груев, членовите
на ЦК го посоветуваа да се засолни, дека ако им падне во рацете на
Турците ќе пропадне се што беше
до тогаш изградено.
По сите настани во 1898 година, Груев бил отпуштен од служ-

Проф.д-р Менде Солучевски
бата. Дамјан бил накодошен дека
бил организатор на ученички бунтови во повеќе градови во Македонија. Заради тоа добил отказ
од службата. Целта на Егзархијата била да го натера, соочен со немање средства за егзистенција, да
се врати во родниот крај. Но тоа не
се покажало точно. Тој продолжил
да дејствува со несмален елан за
јакнење на Организацијата во Солун и Солунско се до затворањето
од страна на османлиската власт.
Во август 1900 година, во т.н.
Поп-Ставрева афера, Дамјан бил
осуден на 10 години затвор. Одлежал две години во Битола и една
година во Бодрум Кале, во Мала
Азија. Додека бил во затворот во
Битола тој воспставил врски со
Организацијата и од затворот раководел со Организацијата во Битола и Битолско. Кога бил префрлен во Бодрум Кале во Мала
Азија, веќе извесен период изгубил влијание врз Организацијата.
Тој период без присуство на
Груев, на теренот се покажал најпогубен за Организацијата. Тогаш
успеала бугарската влада преку
друштвото ,,Благотворно братство“, да се инфилтрира во ТМОРО. Имено, од страна на Месниот комитет во Солун бил примен
бескрупулозниот Иван Гавранов,
по народност Бугарин. Во отсуство на Дамјан Груев, за краток
период професорот Гавранов успеал да се наметне врз Организацијата и да претседателствува со
Солунскиот конгрес во 1903 година. Во својство на престедател на

Конгресот, со помош на Анастас
Лозанчев успеал да им наметне
на делегатите одлука за дигање на
востание во Македонија. На 3 јануари 1903 делегатите гласаа позитивно во врска со прашањето на
Гавранов ,, треба ли да има востание на пролет“.
Водач на Илинденското востание. По амнестијата во април 1903
година, Дамјан Груев се вратил во
Солун. Тогаш ја дознал и веста за
решението на Солунскиот конгрес
за востание во Македонија. Бидејќи
не можел ништо да смени во поглед
на одлуката, Дамјан се посветил на
работата и успеал да го организира Смилевскиот конгрес кога дефинитивно е решено востанието во
Битолскиот револуционерен округ
да се крене на верскиот празник
Илинден. На Конгресот бил избран
востанички Главен штаб на чело со
Дамјан Груев. Со конгресот претседавал Дамјан Груев.
Главниот штаб пред востанието и за време на востанието, бил сместен во Смилево или
повремено во некои од планинските демирхисраски села. Главниот
штаб ги носел главните нормативно-правни документи, одлуки, со
кои се создадени хиерархиските
односи и од каде се раководело со
спроведувањето на востаничките
едукативни и логистички подготовки, советувања и инспекциски
обиколки на револуционерните
реони. Од Смилево сите одлуки,
наредби и директиви оделе кон
реонските штабови на Крушево,
Клисура, Ресен и останатите револуционерните реони во Битолскиот револуционерен округ.
Под раководство на Главниот штаб била преземена првата
конкретна вооружена акција во
Илинденското востание во Смилево. На 4.август било ослободено
Смилево и било слободно до 28
август. Под раководство на Главниот штаб, на чело со Дамјан Груев, до 30 септември бил ослободен
голем дел од Демир Хисар, особено планинските села: Смилево,
Лесково, Боиште, Церово, Вирово,
Слоештица. На тој простор во Де-
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мир Хисар скоро два месеци функционирала слободна територија со
близу 4000 население и востаници. За да можат да преживеат и
да се подготвуваат за завршниот
судир со аскерот, 1000 востаници биле снабдувани беспрекорно
со храна, облека и други потреби
од целокупното население во наведените села. Сплотеноста меѓу
востаниците и населението под
раководство на Дамјан Груев во
овие драматични моменти се покажала пресудна за успешно завршување на Големиот бој. Дамјан
Груев како голем воен стратег, со
пожртвувана помош на демирхисарското население во Големиот
бој свесен за надмоќноста на непријателот, не прифатил класичен
судир, туку со итрина успеал да го
пробие обрачот од 12 000 аскер и
да ги спаси своите востаници.
Генијалноста на Илинденската револуција во воена смисла се
должи на вонредно практичното
применување на основните принципи на воената стратегија и тактика на герилското војување во
македонски услови и на македонска почва, а врз историски искуства на други ослободителни револуции во светот.
Тоа се гледа од одлуките на
Смилевскиот конгрес кои се однесувале за вооружените дејства на
четите:
Четите да извршат бројни рушења на сообраќајниците воопшто, мостови, делови на железничката линија, осамени железнички
станици, телеграфски линии;
Четите да напаѓаат и да
уништуваат чифликсајбиски кули
како симболи на феудалниот поредок, којшто требаше да биде надминат во текот на борбите.
Четите да напаѓаат непрекинато врз помали воени гарнизони
врз државни згради, врз помали
воени единици со цел да ги уништат, а да ги избегнат судирите со
многу посилен непријател за зачувување на живата сила на револуцијата, а со повлекување од една
слободна територија на друга да
го освојат македонскиот простор.

Дамјан Груев
Кон крајот на 1903 година,
во Упаството од име на Главниот
штаб, Дамјан Груев за настаните
во Илинденското востание ќе напише: Ова беше првиот случај кога
нашиот народ можеше со свои сопствени очи јасно и практично да
сфати дека тој исто така може да
биде силен и дека само од него зависи дали ќе ги скрши синџирите
на ропството.
Харизматичен
мотиватор.
Сите овие настани го издигнале Дамјан како вешт говорник со
голема убедувачка моќ, во своите
проповеди како револуционер со
високи морални вредности, оптимист по природа, воздржан, неизбувлив и полн со надеж за светли
дни и во најмрачните и најтрагичните моменти за него и за народот.
Дамјан Груев на своите соработници често им говорел:
,, Мене местото ми е овде кај
народот... и ете ќе го бранам до последниот мој здив и куршум.Треба да се одвикнеме од робувањето.
Слободата е голема работа но бара
големи жртви. Само со неа ќе го
заштитеме македонскиот народ од
робувањето, од асимилацијата и
од исчезнувањето како народ“.
Тоа било и причината што по
неуспешниот крај на востанието за
релативно краток период, неуморниот Дамјан успеал да ги залечи раните на Организацијата. По 1903

до неговата трагична смрт 1906 година, тој неуморно се движел низ
Македонија меѓу македонскиот народ, охрабрувајќи го истиот.
Претседател на својот народ.
Од почетокот на 1904 година, заедно со Петров и Тошев, се движел од едно до друго место и ја
пополнувал организацијата таму
каде што настрадала и ги зацврстувал нејзините врски. За таа цел,
во 1904 година се одржал подвижниот Прилепски конгрес во Битолскиот округ на ТМОРО.
Со работата на Прилепскиот
конгрес претседавал Дамјан Груев. Бурна дискусија се водела околу централизацијата и децентрализацијата на Организацијата. На
Конгресот преовладале ставовите
на Тошев и Петров за децентрализација на Организацијата. Иако не
го застапувал тој став, Груев по
Конгресот максимално се ангажирал на терен за спроведување
на одлуките на Конгресот. Значајна одлука на Конгресот била осудувањето на странските пропаганди во Македонија и преземање
мерки за нивно попречување. Во
таа смисла, како искусен револуционер, Дамјан Груев бил задолжен да се справи со големосрпската пропаганда во Порече.
При спроведување на активностите на терен, во Поречието,
Дамјан Груев бил ранет и заробен
од србоманот Мицко. Потоа, Дамјан бил преземен од Скопската
организација на ТМОРО, а преку
неа испратен на лечење во Софија.
На почетокот на 1905 година откакао закрепнал, Груев бил поканет
од страна на Скопскиот комитет
на ТМОРО да претседава на Првиот скопски револуционерен окружен конгрес кој се одржал во периодот од 2 до 7 јануари 1905 година.
Така, во 1905 година Дамјан Груев
прифатил да биде претседател на
Скопскиот окружен комитет и Кратовскиот револуционерен реон.
Во 1905 година Дамјан Груев претседателствувал со уште
еден значаен конгрес на ТМОРО.
Тоа бил Рилскиот конгрес кој се
одржал во октомври 1905 година.
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Прв ред: Дончо Штипјанчето, Мише Развигоров, Даме Груев,
Ефрем Чучков, Атанас Бабата. Втор ред: Славчо Абазов (трет),
Марко Секулички (четврт). Делегати на Скопскиот окружен
конгрес на ВМОРО, јануари 1905 г., Кнежево
Во заклучните документи на Рилскиот конгрес била нагласена самостојноста на Организацијата и
нејзиниот револуционерен карактер. На Конгресот, ТМОРО се преименувала во ВМОРО. На Конгресот Дамјан Груев бил избран за
претседател на ЦК на ВМРО.
Од таква позиција, Дамјан
Груев во останатиот период од
1905 година, и цела 1906 година,
сè до неговата херојска смрт на

Извршен одбор на
Собранието на ОРОРМ

ДВАЕСТ
И ВТОРА
СЕДНИЦА НА
ИО НА ОРОРМ

Дваесет и втората седница на
Извршниот одбор на Собранието
на ОРОРМ, се одржа на 21.септември 2016 година во Скопје. Во фокуксот на вниманието на овој работен договор со кој раководеше
проф д-р Ѓорѓи Малковски, беа
повеќе актуелни прашања, меѓу
кои: Информација за тековните
активности на ОРОРМ и Одлука
за свикување на X-та седница на
Собранието на ОРОРМ.
Тони Мицевски

22/23 декември 1906 година во с.
Русиново, Малешевско, се движел
со неговата мала ревизиона чета
низ Македонија и настојувал да ја
консолидира Организацијата.
Со убиството на Дамјан Груев му беше нанаесен голем удар
на Македонското ослободително
движење. Местото што го заземаше тој остана празно. Немаше личност која би можела да го замени
загинатиот македонски револу-

ционер, која би го имала авторитетот на Груев и која би послужила
како центар за соединување на македонските сили.
Ниту еден револуционер не
бил толку вреднуван и од османлиската власт. Во мај 1907 година,
по предлог на Великиот везир и
воен министер, со наредба на Султанот наградени биле сите учесници во убиството на Дамјан Груев со ордени османие IV степен и
меџитие IV степен и им била дадена воена пензија.
Најголемиот воен разузнувач
на Османлиската империја во тоа
време Хусеин Хилми паша – Генерален инспектор на Румелискиот
вилает, за Дамјан Груев ќе потенцира ,,Човек на векот, човек за кого
треба да жалат генерациите,,
Овој приказ е прекраток да го
опише ликот и делото на Дамјан
Груев, но доволно јасен да укаже на водечкото место на Дамјан
Груев во ВМРО и во Илинденското востание и да придонесе Демир
Хисар да го заземе водечкото место во Илинденската епопеја како
најреволуционерен крај.
проф. д-р Менде Солунчевски
член на Собранието на ОРОРМ

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА
СОБРАНИЕТО НА ОРОРМ
На 26.октомври, во Штип се
одржа Kонститутивна седница
на Извршниот одбор на ОРОРМ.
На овој работен договор на Извршниот одбор, со кој раководеше претседателот проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, беа формирани работни тела во функција
на реализација на програмските
активности на Организацијата
во мандатниот период 2016-2020
година.
За претседатели на Комисијата за обука и Комисијата за
меѓународна соработка се избрани: резервниот потпоручник
Тони Ивановски од Кратово и ре-

зервниот потпоручник д-р Гоце
Георгиев од Виница. За претседател на Секцијата на резервните
офицери – медицинари е избран
резервниот поручник доктор Љупчо Пасинечки од Неготино, а на
Секцијата на резервните офицери – жени, е избрана Сузана Тасева од Кичево, дипломиран одбранбенолог. Исто така беа предложени и избрани и членовите на
комисиите и на секциите. Покрај
ова, на седницата е усвоена Програма и План за едукација и обука на членовите на ОРОРМ во
2017 година.
Тони Мицевски
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Обука во регионот на општините Радовиш и Конче

РЕГИОНАЛЕН МАРШ

Почеток на маршот кон
Мантовско Езеро

Учесниците на маршот
Во годишната програма на
ОРОРМ за едукација и обука на
резервните офицери и подофицери во 2016 година, значајно место заземаат практичните форми
на обука коишто се организираат
на територијата на Р. Македонија.
Меѓу нив, спаѓаат кондиционоедукативните маршеви за кои постои посебен интерес кај младите
резервни офицери и подофицери.
Во рамките на ваквите програмски определби, ОРОРМ, на 15. октомври, во регионот на општините Радовиш и Конче, организира
регионален кондиционо-едукативен марш во кој учествуваа над
100-ина млади резервни офицери
и подофицери од ООЕ од источниот дел на Македонија, од Скопје и
од Велес.
Според програмата за оваа
еднодевна обука, пред почетокот

Мајорот Бурхан Салиов од
Вториот механизиран пешадиски баталјон од Штип,
ги информира учесниците за
географските и топографските карактеристики на локалитетот на Мантовското Езеро

на маршот, во с. Дамјан, на учесниците им се обрати претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски кој ги информира присутните дека пред 20 милиони години, на просторот на Македонија
имало 20 активни вулкани, меѓу
кои, најголемиот бил на територијата на местото с. Дамјан и околината. Сегашниот релјев, всушност, претставува некогашна вулканска лава преточена во ридови и
планини.
Маршот се реализира на релацијата с.Дамјан – с. Долна Врашница – Влашки Колиби, во должина од 8 км. На планината Смрдешник, на надморска височина од 630
метри, водичот на маршот Стојан
Лукаров (претседател на Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ
на Радовиш и Конче), изврши географска ориентација. На локалитетот Влашки Колиби, на 404
м.н.в., мајорот Бурхан Салиов од
Вториот механизиран пешадиски
баталјон од Штип, ги информира
учесниците за географските и топографските карактеристики на

локалитетот на Мантовското Езеро, што се наоѓа во подножјето на
Конечка Планина.
Во манастирот „Св. Ѓорѓи“,
изграден во 1978 година на брегот
на Мантовското Езеро, присутните ги поздрави градоначалникот
на Општина Конче, Благој Јованов, при што, накусо информира
за основните карактеристики во
развојот на оваа рурална општина
со значаен потенцијал во областа
на туризмот, лозароовоштарството и тутунопроизводството. Еднодневото дружење заврши со заеднички ручек – традиционалното
војничко гравче што го обезбеди
Првиот логистички баталјон од
Штип со кој командува потполковник Лазар Ѓуров.
Живко Трајановски

Присутните ги поздрави
градоначалникот на Општина
Конче, Благој Јованов

Еднодневното дружење
заврши со традиционалното
војничко гравче

Краток одмор
пред Влашките Колиби
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110 ГОДИШНИНА ОД РАЃАЊЕТО НА ГЕНЕРАЛОТ
МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ

Спомен
обележје на
23. загинати
борци во НОВ
во с.Судик

Оддавање почит на загинатите за
ослободување на Штип

Општинската организациона
единица на ОРОРМ Штип, достоинствено ја чествуваше 110-годишнината од раѓањето на големиот македонски воисководец, народен херој, научник, историчар и
општественик, генералот Михаило Апостолски, кој, како командант на Главниот штаб на НОВ и
ПОМ има огромен придонес за организираањето на македонската
војска и за ослободувањето на Македонија во 1944 година.
По овој повод, пред спомен –
бистата на генералот Апостолски
во Штип, претседателот на Из-

Делегација на ООЕ на ОРОРМ
Штип полага цвеќе пред бистата на
генерал Михаило Апостолски

вршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ,
Стојанче Димов одржа пригоден
говор во кој потсети на неговиот
живот и дело како исклучително
значајна личност во македонската
исторографија и во воената наука.
На 8.ноември, кој се одбележува и како Ден на ослободувањето на Штип и патронен празник на ООЕ на ОРОРМ, на чинот
на чествувањето присуствуваа над
100-ина граѓани, претставници на
АРМ, на локалната самоуправа,
борци и резервни офицери. Во знак
на почит кон личноста на генералот Апостолски, беше положено

свежо цвеќе, а членовите на литературната секција при гемназијата
„Славчо Стојменски“ презентираа
рецитал и лични творби на теми од
НОВ. На овој ден беше посетено и
спомен-обележјето на 23.загинати
борци за ослободувањето на Штип
во с.Судик. Раководствата на Организацијата на резервните офицери
и на Сојузот на борците, покренаа
иницијатива во градот под Исарот,
на генералот Апостолски да му се
изгради споменик.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

КОНДИЦИОНО-РЕКРЕАТИВЕН МАРШ

Во рамките на Програмата за
едукација и обука на ОРОРМ во
2016 година, а со цел да се постигне
поголема психофизичка подготвеност и да се запознае Потпелистерскиот регион во околината на селата
Ротино и Цапари, Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Битола, на 12.ноември организира кондоционорекреативен амрш „Цапари 2016“.
Маршот во кој учествуваа 55
резервни офицери и подофицери
од Битола и од Демир Хисар, како
и претставници на М.З. Цапари, се
реализира на релацијата: Превалец - с.Цапари - манастир „Св.Петка“ во должина од 5,5 км.
Во текот на маршот беа ос-

мислени две работни точки. Во
месноста Превалец, резервниот
мајор Васко Ефтимовски изврши
географска и топографска ориентација во просторот, а кај манастирот „Св.Петка“, претставник на
М.З. Цапари, ги запозна учесниците со основните карактеристики
на теренот на кој се наоѓаат.

Резервните офицери, учесници на маршот, беа воодушевени од
убавините на манастирот.
На крајот од еднодневното
дружење, во манастирот „Св.Петка“
беше организиран заеднички ручек.
Оливер Митевски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

Карта „Цапари“ 2016
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ПОЧИТ КОН БРАНИТЕЛИТЕ

Пригодно излагање
на пензиониораниот
полковник Велин
Стојановски

Реферат по повод
15 годишнината од
војната, презентира
проф.д-р Ѓорѓи
Малковски

Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Крива Паланка, по повод
15 – годишнината од војната во
Македонија во 2001 година, организира трибина и им оддаде почит
на загинатите бранители. На трибината присуствуваа: градоначалникот на Општина Крива Паланка,
Арсенчо Алексовски, пратеничката во Собранието на РМ Слаѓана
Митовска, пензионираниот полковник Велин Стојановски, претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, бранители од војната,
членови на семејствата на загинатите, припадници на Армијата на
Република Македонија, локалната
самоуправа, наставници и ученици од СОУ „Ѓорче Петров“ и ООУ
„Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка.

Меѓу присутните - градоначалникот на
Општина Крива Паланка, Арсенчо Алексовски

На присутните им се обрати градоначалникот на Општина
Крива Паланка, Арсенчо Алексовски, а потоа, пригодно излагање
имаше пензионираниот полковник Велин Стојановски, кој ги
објасни операците на нашите безбедносни сили во Кумановскиот
регион.
Учесниците на трибината ги поздрави и претседателот
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Крива Паланка, Влатко
Митовски.
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

Доделени признанија на учесниците во војната во
2001 година од Крива Паланка

пред воениот конфликт, при што,
нагласи, дека македонските безбедносни сили совесно и професионално се справиле со вооружените групи.
На крајот на трибината, на 14
резервни офицери и подофицери
учесници во војната во 2001 година им беа доделени признанија, за
нивниот придонес во одбраната на
Р.Македноија.
Со музички настап се
претставија ученици од ООУ
„Јоаким Крчовски“ а со рецитал
настапија ученици од СОУ „Ѓорче
Петров“ на тема: „Македонија мирисаше на барут во 2001 година“.
Влатко Митовски
претседател на Изврешниот
одбор на ООЕ
на ОРОРМ Крива Паланка

Музички настап на учениците од ООУ „Јоаким
Крчовски“ К.Паланка
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(Продолжува од претходниот број)

Тие во себе ги сублимираат што се собираат зад одбранбенаЕкспликација на основните основните човекови вредности ис- та линија, силата со која умеат да
содржини за идно дејствување, кажани преку нивото на оствару- ја здружат својата решителност и
воените и посебно цивилните ас- вање на човекови права и постој- способноста со која успешно ќе ги
пекти на резервните офицери како ниот степен на толеранција во координираат своите активноснова димензија на човековата без- општеството, со што, преку нив, ти за изолирање на кофликтите и
бедност.
јасно се гледа потребата од осовре- против воените дејства. Појавени
Со анализата на воениот и менување на воента организација. се длабоки проблеми кои ги зацивилниот аспект на резервните Денес, во современите услови на грозуваат безбедноста и мирот, но
офицери се расветлуваат и други- живеење, се прави напор за промо- повеќе од потребно е истовремено
те аспекти на нивното општестве- ција на човековите права, безбед- сите тие да мора да се решат само
но организацирање низ историја- носта, мирот и толеранцијата од со мирен и конструктивен акциота, денес и за резервните офице- една страна, а од друга страна, се нен план, а со тоа и да се намалат
ри во иднина. Воените аспекти бараат потенцијални жаришта за и да запрат заканувачките и опна Организацијата покажуваат нови конфликти, не заради оства- устувачките секојдневни убојни
дека во војна секогаш за резерв- рување на претходно спомнати- експлозии насекаде низ светот, од
ните офицери се искристализира- те човекови вредности, туку за кои повторно пак сè се обновува и
ни јасни национални и социјал- нови економски цели за пристпи прави поубаво од предходно што
ни цели со кои војнибило, но за жал, никогаш
те и конфликтите биле
не се враќат убиените
преточени во корисни
луѓе, односно изгубеницели на ослободителноте човечки животи.
то дејствување со што
Светската безбедсе довело до нови искуност и мирот не можат да
ства, содржини, облици
бидат зачувани и гарани модели на воена оргатирани без постојани сознизираност. Оттука, индавачки превентивни натересот за вреднување и
пори од сите заедно и со
проучување на воените
рано предупредување на
аспекти на резервните
граѓаните и резервните
офицери се мотивираофицери кои треба да бини од следните посебни
дат сообразни на опаснорелевантни фактори за
стите од различен интенОРОРМ доделува признание на д-р Ристе Петков
идно дејствување:
зитет што им се закану- Воените аспекти се недо- до нови извори на енергија и про- ваат во секојдневниот живот. Тешволно изучувана компонента на дажба на оружје за двоен економ- котијата е да се успее во услови
резервните офицери, особено за ски интерес. Притоа, луѓето кои на мир и безбедност да се зачува
придонесот во војната-конфлик- се користат за овие цели се најма- безбедноста и мирот. Да се носат
тот за кои секогаш одучувачка лата вредност во одржувањето на сериозни одлуки на надлежните
улога за нивниот исход имале то- човековиот род и затоа сакам оваа институции што решаваат за безкму резервните офицери со севку- категорија на луѓе истовремено да бедноста, мирот, човековите праниот свој капацитет и конкретен ги осознаат тие намери и да се по- ва, толеранцијата, сигурноста за
придонес,
дигне нивната свест и тие со свои- животот, иднината на граѓаните и
- Тие во себе ги сублимира- те цивилни професии повеќе да независноста, суверинитетот и инат и другите општествени аспекти бидат хумани,а не воени изврши- тегритетот на државата со надми(политичките, економските, мо- тели на патриотската обврска.
нување на кофликтите - војната.
ралните, патриотските, идејните
Безбедноста и мирот најмноКомплексноста на влијаниеи други),
гу се содржани во развојот на ци- то и последиците од современите
- Цивилните аспекти на ре- вилно-воените и политчки односи ризици и закани врз безбедносзервните офицери се една од нај- и не се сведуваат на прашањето на та и сигурноста на поединците
малку вреднуванте и изучуваните бројот на војници и вооружување, (граѓаните) и државата, сè повеќе
компоненти на севкупната воена најважна е взаемната поврзаност упатуваат на изнаоѓање на итни и
организација.
на резервните офицери и луѓето комплексни одговори во услови на
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кризи, а искуствата и потребите за
успешно справување со ризиците
и кризите предизвикаа и преиспитување на практичното ангажирање на голем број актери. Од
тие причини, идното дејствување
е насочено кон можноста за создавање на оптимален модел за организираност на резервните офицери во Р.Македонија во функција на
безбедноста и мирот, кој како модел истовремено ќе биде употреблив и во ЦИОР-НАТО. Резервните
офицери придонесуваат и постојано ги поттикнуваат и останатите
граѓани секојдневно, преку своите
цивилни професии, да не ги разбудуваат старите омрази кои провоцираат и поттикнуваат нови
омрази и сите заеднички да се бориме против омразата-одмаздата.
Заедничка задача ни е да ја имаме способноста и согласноста да
се избришат кавгите од минатото
и да не смееме да одиме од едно
во друго разочарување. Сите тие
стремежи од минатото на надмоќност и национализам ќе треба да
се заменат со поимот за меѓусебна
доверба, разбирање, солидарност,
односно со уверувањето дека од
вистински интерес за сите е да
се признае и да се прифати во секојдневната практика на живеење
и работа за меѓузависноста на поединците и на сите заедно. Егоизмот повеќе не е исплатлив и одржлив за никого, треба да омекнува,
да се напушта, да ослободи место
на довербата и соработката.
Резервните офицери од искуство се уверни дека по правило
национализмот раѓа национализам и дека посебното-националното не треба да се магинилазира, но
секогаш тоа најмногу го доживува
својот вистински процут и промоција во наднационалното. Потребно е малку повеќе да се ослободиме од национализмот, а многу повеќе да го примениме - прифатиме
и се зарoбиме со интернационализмот. Доста го живееме вирусот
на национализмот, така се губи
контролата на она што нетреба да
ни се случува, а реално се случува. Национализмот во суштина е

втемелен на комбинација од незнаење и ароганција и создава чувство на ксенофобија која расте.
Како држава и народ жалосно е и
не треба да сме и да останеме најмачната, најоспоруваната, најнесреќната, најтрагичната нација од
балканската историја, растргната
низ вековите и осудувана со чудни меѓународни договори од кои
секогаш сме биле оштетени и најчесто многу од нив досега не биле
во наша полза. За нас, како народ
и држава со тешка положба, е познато дека исходот од нив за нас
често е ставање-фрлање во уште
потешка, па да не кажеме и фатална состојба, односно од тешко
потешко, особено со Балканските војни и Букурешткиот договор
и други слични договори. За нас
секогаш тешко со единство и слога на сите од надвор, а може да се
каже и од внатре, можело да се постигне прифатлива спасоносна одлука и често сме делени од други,
а и ние сами се делиме, а делбите
не водат во кризи кои секогаш се
трансформираат во поголем замав
на кофликти и нова поголема сиромаштија.
Резервните
офицери
во
Р.Македонија се проникнати со
уверувањето дека денес и во иднина имаат потреба едни од други со

сите резервни офицери од земјите
во НАТО–ЦИОР, ПзМ и постојано
работат за тие интеграции, свесни дека изолираноста може да ни
биде причина за слабост која ако
се продолжи може да биде сигурна причина за пропаст што не смее
сега, во иднина и за секогаш од
никого и никогаш да се дозволи.
Станавме рекордери, шампиони
во пропуштањето на историските
шанси за Р.Македонија. Како резервни офицери од секогаш, сега и
во иднина ги правиме сите напори
да се надминат тешките периоди
и ја даваме нашата помош за мирот-безбедноста, често и со крвав
откуп платен со човечки жртви.
Нема друга понудена, побезбедна, помирна, постабилна, попросперитетна алтернатива и иднина
за Р.Македонија и регионот, освен
НАТО и ЕУ интеграциите и тоа
треба да биде постојан национален приоритет за сите субјекти
за јакнење на капацитетите, извршување на обврските и придржување до одговорностите, сè до
крајно постигнување на целта за
да не останеме само актуелна тема
во НАТО и ЕУ.
д-р Ристо Петков
член на Собранието на ОРОРМ
(продолжува во следниот број)
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ПРАКТИЧНА ОБУКА

Гаѓањата
со
пешадиско
оружје со резервните офицери
и подофицери заземаат значајно
место во годишните програми за
едукација и обука на ОРОРМ кои
се реализираат во соработка со
МО и ГШ на АРМ. Тие, всушност,
преставуваат практична обука со
која се обновуваат и се усовршуваат вештините во ракувањето со
оружјето со кое располага АРМ.
Во рамките на Програмата за
обука за 2016 година, на 24.септември, на срелиштето „Пенуш“, се ре-

ГШ на АРМ во реализацијата на
практичните содржини во обуката.
Раководителот на гаѓањето,
мајор Горан Шутевски ги запозна
учесниците со основните тактичко-технички карактеристики на
АП 7,62мм, нејзината намена, начинот на ракување (полнење, нишанење, стрелба), како предуслов
за остварување добри резултати.

тина Апостолова (Свети Николе), и
Ивана Начарова (Скопје).
За успешната реализација на
гаѓањето, посебно е значаен придонесот на Вториот баталјон на
1.МПБр, со кој командува потполковник Горан Петрушевски.
Во организирањето и изведувањето на гаѓањето непосредно беа
ангажирани: заменик командантот

На огнена линија

Раководителот на гаѓањето,
мајор Горан Шутевски
ги запозна учесниците со
основните тактичко-технички
карактеристики на АП 7,62мм
ализира подготвително гаѓање на
реден број 1, со АП 7,62мм, на кое
учествуваа 80 резервни офицери и
подофицери од 14 општински организациони единици (Штип, Виница, Струмица, Куманово, Радовиш,
Берово, Пробиштип, Кратово, Свети Николе, Крива Паланка, Гевгелија, Неготино, Велес и Скопје).
Пред почетокот на гаѓањето,
на присутните им се обрати претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој притоа укажа на
значењето и соработката со МО и

На оваа практична обука се
остварени многу добри и одлични резултати, односно, од вкупниот број кои гаѓаа, 1/3 беа оценети
со „поминал“, а 2/3 со „надминал
стандард“.
Најдобри резулати остварија
претставниците од ООЕ на ОРОРМ:
Свети Николе, Кратово, Крива Паланка, Виница и Радовиш, а меѓу
учесниците од понежниот пол, најдобри беа: Валерија Ванева и Мар-

Читање на резултатите од
спроведеното гаѓање
на Вториот баталјон, потполковник
Мирче Тасев, мајор Драган Цоцовски и постарите водници прва класа Љупче Ашкилов, Ивица Донев,
Симе Ефремов и Ивица Јанков.
Живко Трајановски

Дел од учесниците на гаѓањето

ОФИЦЕР - 35
Од активностите на ОРОРМ

Ч ЕСТВУ ВА ЊА

Дел од присутните во одбележувањето на овој значаен датум
На 8.август, во алеата на дел
од загинатите на Карпалак, на
градските гробишта во Прилеп,
беше поставено државното знаме
на Р.Македонија, во знак на почит кон храбрите бранители, кои
во 2001 година го положија својот
живот на олтарот на слободата.
На чинот на чествувањето
присуствуваа голем број граѓани,
членовите на семејствата, градоначалникот на Општина Прилеп,
како и преставници на здруженијата „Прилепски бранители“ и
„Карпалак“, кои положија свежо
цвеќе. Честа да го подигне државното знаме на 11-метарски јарбол
му припадна на претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Во градската библиотека
„Борка Талески“ беше одржана
трибина на тема „15 години од војната во Македонија“ на која реферат поднесе професорот Малков-

ски, а на семејствата на загинатите и другите учесници од Прилеп
во војната во 2001 година, им беа
доделени благодарници.
Влатко Котески
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Со пригоден говор пред
присутните се обрати
претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски
го подигнува државното знаме
на 11 метарски јарбол
во алеата на дел од
загинатите на Карпалак
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Скопје

ЧЕСТВУВАЊЕ ВО ЉУБАНЦИ

Дел од присутните на чествувањето

Обраќање на
градоначалникот на
Општина Бутел, г-дин
Петре Латиноски

Делегација на ОРОРМ
полага цвеќе пред спомен
обележјето

Македонското знаме беше
подигнато на 11-метарски јарбол
во село Љубанци, Скопско, пред
спомен-обележјето на 8-те убиени бранители на 10.август 2001
година. Во оваа пригода, пригодно обраќање имаше градоначалникот на Општина Бутел, Петре
Латиновски, а чинот на чествувањето го следеа над 200 граѓани
како и претстаници на: кабинетот
на Претседателот на Р.Македонија,
Владата, МО, ГШ на АРМ, ОРОРМ
и повеќе здруженија од областа на
одбраната и безбедноста.
Тони Мицевски

Спомен обележјето
на 8-те подмолно
убиени бранители

Претседателот на
ОРОРМ проф. д-р
Ѓорѓи Малковски го
подигнува државното
знаме на 11.
метарски јарбол

Делегација на ГШ на АРМ оддава почит пред спомен обележјето

ОФИЦЕР - 37

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
(Продолжува од претходниот број)
ЕКОНОМСКИОТ АСПЕКТ
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
Економскиот аспект на глобализацијата има свое огромно влијание врз националните држави и
нивните граници. „Економскиот
аспект се манифетира со здружени економски политики, интернационализација на капиталот, создавање бројни пунктови на економска контрола, финансиска глобализација и сл.“ Државите сè помалку
можат да извршат влијание на светските економски процеси. Националните држави се должни да ги
усогласуваат своите економски
политики со меѓународните организации и институции. Во вака
глобализирано општество, зачувувањето на суверенитетот и националниот интегритет е доведено во
прашање бидејќи државата мора да
ги прифати правилата и критериумите за членство. Државата мора
да ги приспособи своите институции за да може да одговорат на глобалните промени и процеси.
Во 1963 година, американскиот претседател Џон Кенеди, на
Светскиот конгрес за храна, во Вашингтон изјави: „Ги имаме средствата, го имаме капацитетот да
ги збришеме гладот и сиромаштијата од лицето на Земјата додека
сме живи. Само треба да сакаме да
го направиме тоа“.
Денес многумина веруваат
дека економскиот аспект на современата глобализација е брзиот
проток на капитал-стоки, услуги и
труд, но постојат индикации дека
протокот е поголем помеѓу двете
светски војни отколку што е денес.
Важен сегмент на економскиот аспект на глобализацијата, несомнено, претставува трговијата.
Денес, трговијата ги поврзува географски најоддалечените производители и потрошувачи воспоста-

вувајќи заемна зависност. Друг важен сегмент на економскиот аспект
на глобализацијата претставуваат
и странските директни инвестиции. Во 1970 година, странските
директни инвестиции изнесуваа
10 милијарди долари, додека вкупниот прилив на странски директни
инвестиции во 1996 година изнесуваше 347 милијарди долари. Не помала важност во овој аспект имаат
меѓународните корпорации кои се
ангажирани во странски директни инвестиции, а кои организираат производство и услуги во повеќе од една држава. Најголемите
300 мултинационални корпорации
учествуваат со 70% од вкупните
странски директни инвестиции и
поседуваат 25% од светскиот капитал, додека изворите на 90% од
овие инвестиции се во десет држави во светот, а 2/3 потекнуваат од
четири држави (САД, Велика Британија, Германија и Јапонија). Друг
важен сегмент, секако, претставуваат глобалните финансиски пазари. Глобалниот финансиски систем
е интернационализиран и претставува предмет на колективно
дејствување. Предностите на финансиската глобализација претставува можност за инвестиции и отворање на нови работни места.
Финансиската и трговската
институционалност на капитал
системот како фактор на економската глобализација се демонстрира преку глобалното економско
управување од страна на Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и Светската трговска
организација. Овие глобални финансиски институции се основани
со цел да ги набљудуваат и да ги
контролираат светските економски текови, како и финансиските правила и норми од кои зависи
развојот на земјите поединечно, а
поврзано со порастот на светскиот
економски развој.

Д-р Гоце Георгиев
Улогата на Меѓународниот
монетарен фонд во процесот
на глобализацијата
Меѓународниот монетарен
фонд е основан за време на Втората светска војна, поточно во 1944
година, со основна цел: да ги надгледува глобалните економски
правила и да управува со меѓународните финансиски односи со
цел да осигури глобална стабилност преку надминување и избегнување поголеми финансиски депресии. Исто така, во поствоените
години од минатиот век, ММФ се
обидува преку финансиски средства да им помага на земјите коишто се определиле својот систем
да го градат врз основа на неолибералниот економски модел и неговите правила и вредности. Меѓу
другото, фондот има за задача да ја
подобри и да ја зголеми соработката и консултациите помеѓу земјите
на светско ниво и да ги промовира
заедничките добра, потоа да ги решава постојните меѓународни монетарни проблеми, да ја унапредува глобалната стабилност, да им
помага на земјите во развој преку
заеми за да постигнат стабилност
и пораст; со кредитирање и меѓународна размена на парични средства на земјите и граѓаните да им
овозможи да купуваат добра и услуги и на тој начин да им помогне
во економскиот пораст и стандардот за живеење; да биде способен
да врши превенција на кризи и да
ги советува земјите во ситуации
на економска и финансиска криза.
По завршувањето на Втората светска војна, ММФ и негови-
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те економски политики успева да
ја зголеми меѓународната трговска
размена од 8% од светскиот БДП
во 1948 година, на сегашните 25%
од БДП. Меѓутоа, многумина го
обвинуваат Фондот за тоа дека не
успеал да ги сподели бенефициите подеднакво на сите земји или
индивидуи во рамки на земјите.
Така, во некои земји се намалува
сиромаштијата, но, за таа сметка,
на друга страна од светот се зголемува. Затоа нејзината континуирана политика, заедно со Светска
банка, е насочена кон развивање
нови иницијативи и идеи за реформи на земјите во развој, членки на
Фондот, со цел да ги прифатат предизвиците и на тој начин да ги видат позитивните аспекти од процесот на глобализацијата, сведувајќи
го ризикот на минимум.
Со искуството што го поседува, приближно 65 години како економски глобален актер на меѓународната сцена, ММФ се соочува
со низа нови макроекономски предизвици од современата глобализација. Појавата на новите економски светски сили, интегрирани
финансиски пазари, досега невидената размена на капитал и нови
идеи и концепти за промоција на
економскиот развој, бараа од Фондот обновување и подобрување на
меѓународната финансиска соработка и стабилноста.
Од друга страна, ММФ им помага на земјите-членки (184 земји)
преку неколку активности:
• врши мониторинг на национален, регионален и глобален економски и финансиски развој, ги
советува земјите и врши надзор
над нивната економска политика,
• им позајмува парични средства
на земјите-членки при реализирањето на зацртаните програми,
• нуди техничка асистенција и експертиза за одредени области.
Како што напоменавме претходно, една од најважните улоги на ММФ на меѓународен план,
при соочувањето со идните предизвици на глобализацијата, е превенцијата на кризи. По кризите

во Мексико во 1994 година (1994
Economic Crisis in Mexico) и Азија
во 1997 година (Asian ﬁnancial
crisis), ММФ ја најде својата улога во интензивирањето на напорите и инцијативите за поддршка
на земјите во надминување на финансиските кризи. Заедно со Светската банка, имаат развиено индикатори за проценка на ранливоста
на земјите, како и за развивање на
системот за рано предупредување
и идентификување на ризикот за
земјите. Во тој контекст, ММФ ги
поддржува владините реформи,
особено во делот на јавниот и финансискиот сектор и партиципира
во борбата против перењето пари
и финансирањето на тероризмот.
Исто така, од 2006 година ММФ
ги има воведено новите алатки за
мултилатерални консултации, при
што, мала група земји може да дискутираат за специфичните меѓународни економски и финансиски
проблеми и за начинот на нивното
итно разрешување.
Сепак, ММФ не претставува
институција за помош или банка
за развој. На многу богати или сиромашни земји коишто ги користат позајмените финансиски услуги, ММФ им ги наметнува своите
правила на игра, а сè со цел одржување баланс во платежниот промет, стабилизирање на сопствените економски текови, а сето ова е во
функција на економскиот пораст.
На тој начин ММФ не претставува финансиски проект. Иако во првите декади од своето постоење,
најголем дел или повеќе од половината на заемите беа упатени кон
индустриските земји, денес, најголем дел од заемите се насочени кон
земјите во развој и земјите во транзиција. Поради ова, голем број од
овие земји во развој и транзиција
имаат лимитиран пристап до меѓународниот пазар на капитал.
Инаку, во изминативе десетина години, ММФ има преземено низа активности за спречување
финансиски кризи. Така, во 1995
година му помогна на Мексико со
заем од 18 милијарди долари, потоа
финансиски ги помогна со заеми

земјите од Југоисточна Азија, Индонезија, Кореја и Тајланд. Имено,
во 1997 година ММФ одобри заеми
за овие земји од 36 милијарди долари за поддршка на стабилизација
на политиката и за структурни реформи. Оваа криза имаше влијание и на други земји, како Русија.
Најголемо значење ММФ доби во
2005 година кога се согласи преку предложената иницијатива од
страна на Г-8 да им го отпише долгот од 3,3 милијарди долари на 19
најсиромашни земји во светот.
Меѓутоа, не треба да се заборави дека неколку поранешни
кризи како оние во Русија од 1998
година, во Бразил во 1999 година и во Аргентина во 2001 година, ММФ не успеа да ги менаџира,
ниту пак да изврши превенција, а
последиците беа катастрофални.
Исто така, ММФ во повеќето случаи не се придржуваше до својата
главна цел - подобрување на глобалната безбедност, бидејќи ги реализира интересите само на земјите од Западот. Постојат одредени
ситуации кога ММФ не постапува соодветно, со што некои земји
блиски до интересите на земјите предводници на политиката на
ММФ (на пр. САД) имаа поголемо
значење од останатите, што може
да прерасне во поголемо незадоволство и да се наруши глобалната стабилност. Освен тоа, ММФ не
придонесе многу и во економската
политика во земјите во транзиција
кои во изминатите години бележат
економски падови, како на сè поизразената зависност на овие земји
од глобалниот финансиски капитал кој ја одредува нивната судбина. Ова претставува уште една од
нереализираните задачи на ММФ,
поврзана со целите на неговото постоење. Од тие причини, за
еден од најпознатите светски економисти, Џозеф Стиглиц (Joseph
Eugene Stiglitz), ММФ ја има улогата на „пожарникар- пироман“.
Сепак, постоењето на Меѓународниот монетарен фонд, според
Питер Хју, се смета за извор на глобална економска стабилност. Ова
свое тврдење го објаснува со фак-
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тот дека, иако при азиската, аргентинската и други економски кризи, ММФ беше посочен како главен виновник, сепак, тој истакнува
дека глобалниот економски систем
станал постабилен од кога било досега. ММФ е глобална финансиска
институција која претставува извор на меѓународната ликвидност
на државите. Со помош на монетарните советници на сите влади кои
имаат побарано помош од оваа институција, им се даваат упатства за
следење на глобалните финансиски
текови. ММФ претставува меѓународно тело кое современиот свет го
немаше пред неговото формирање
во 1944 година и за време на економската криза во 1930 година. Од
овде можеме да ја забележиме врската и значењето помеѓу економската безбедност и светскиот мир.
Улогата на Светска банка во
процесот на глобализацијата
Меѓу најважните институции на глобализацијата е Светската банка. Таа ги бележи своите почетоци заедно со формирањето на
ММФ на конференцијата Бретон
Вудс (Bretton Woods) во 1944 година. Иако улогите и функциите
на овие две глобални економски
институции меѓусебно се испреплетуваат, сепак, постојат некои
видни разлики во нивното економско управување. Така, уште од основањето на некогашната Меѓународна банка за обнова и развој (денес Светска банка), нејзината улога се состои во тоа да се ограничи
ризикот од давање надворешни заеми, со што би се поддржала економската стабилност. Исто така,
главната цел е да им помогне на
повеќето земји во поставеното обновување и градење. Нејзината помош била добредојдена за европските земји и Јапонија сè до 60тите години на XX век. Нејзините
заеми и помош беа неопходни за
развојот на новоформираните независни држави во Африка, Азија,
Латинска Америка и Средниот Исток, додека во 90-тите години од
минатиот век. средствата од Светската банка се пренасочени кон но-

восоздадените земји во транзиција
од Централна и Источна Европа.
За разлика од улогата на
Меѓународниот монетарен фонд
(кој се занимава со макроекономските прашања), Светската банка
се фокусира исклучиво на пошироки структурни прашања и реформи поврзани со пазарот на работа, трговската политика, долгорочниот развој на земјите, редуцирањето на сиромаштијата, и друго.
Интересно е тоа што земјите морат претходно да се приклучат во
Меѓународниот монетарен фонд
за да бидат прифатени или достојни за членство во Светската банка.
Иако помошта на Светската банка
досега најмногу е насочена кон сиромашните земји преку проекти за
побрз развој, сепак, според многумина, оваа институција не успеала
во намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните земји и индивидуи.
Улогата на Светската трговска
организација во процесот на
глобализацијата
За разлика од претходните
две институции, Светската трговска организација (СТО) е една од
најмладите светски организации
(основана е во 1995 година), а како
замена на Општата спогодба за трговија и царина (ГАТТ од 1947 година). СТО е создадена во текот на
Уругвајската рунда на преговори
од 1986 до 1994 година. Главната
задача на СТО е да ја либерализира светската трговија и да создаде
отворен глобален трговски систем. Нејзините функции, покрај
останатото, се: да ги администрира светските трговски договори,
да служи како форум за трговски
преговори, вршење мониторинг на
националната трговска политика,
спроведување техничка асистенција и обука во земјите во развој
и остварување соработка со останатите меѓународни организации.
Во текот на изминатите години, оваа организација успеа да подобри многу нешта во светот, кои
се оценети како позитивни ефекти
од глобализацијата. На пример, во

1997 година вкупната светска трговија беше зголемена за 14 пати
во однос на нивото од 1950 година. Исто така, глобалниот БДП
порасна за 3,7% и е најдобар перформанс од 2000 година, додека
глобалните надворешни директни
инвестиции за 2006 година изнесуваат 1,23 трилиони долари, а за
истата година светскиот извоз на
стока пораснал на 8%.
Денес во СТО членуваат 150
земји, а оваа организација со седиште во Женева, располага со
вкупен буџет (за 2007 година) од
182 милиони швајцарски франци.
Повеќе од ¾ од членките на СТО
се земји во развој или помалку развиени земји, кои имаат одредени
привилегии од партиципирањето, а придонесуваат во развојот на
мултилатералниот трговски систем. Всушност, уште од основањето, принципите на ГАТТ се базираат на слободна трговија која треба
да го подобри општото добро со
намалување на царинските тарифи. Сепак, и при глобализацијата
светот се доживува како единствен
пазар во кој ќе напредува оној што
е поконкурентен. Значи ли тоа
дека во иднина трговските несогласувања помеѓу високоразвиените земји или региони и нивниот
трговски суфицит може да доведе
до заострување и нарушување на
мирот и стабилноста во регионот.
Во тој случај постојната либерална формула за „светски мир преку
светска трговија“ ќе придонесе за
неизвесна судбина на малите земји.
Веројатно постои можност богатите земји во меѓународната размена на стоки и услуги да воспостават монопол и дискриминација во
однос на посиромашните земји, на
кои им е се потешко да се вклучат во светските трговски текови.
Од тој аспект може да констатираме дека денешната економија е сè
повеќе интернационална отколку
глобална, односно сè поизразена е
трговската размена меѓу земјите во
рамките на одреден регион отколку пошироко. Исто така, за оние
земји или региони коишто сакаат
да се изолираат постојат механи-

40 - ОФИЦЕР
8

Графикон бр. 1

7

4
3
2

зми за да ги отворат своите пазари
за кои нема да се користи притисок
и уцена со воена сила, туку сè повеќе ќе се применуваат економски
притисоци, блокади и санкции или
неиспраќање соодветна помош за
време на криза.
Оттука, критичарите на глобализацијата говорат за тоа дека
развиените земји преку глобалните економски институции, вршат
притисок врз сиромашните земји
за да ги елиминираат трговските
бариери и за да можат да влезат
на нивниот пазар, а од друга страна, пак, не им дозволуваат или ги
спречуваат сиромашните земји да
ги пласираат своите производи на
западниот пазар. Во овој контекст
е и констатацијата на познатиот економист Пол Карл Полањи
(Karl Paul Polanyi), за кој може да
кажеме дека е една од негативните
карактеристики на глобализацијата. Тој вели дека светскиот мир не
може да се одржи преку светската
трговија и финансии, односно дека
за глобалната економија треба да
се бара соодветен тип на меѓународна заедница, во спротивно пазарот може да биде „сатанска мелница“.
Сличен е ставот на Џорџ
Сорос (George Soros), кој вели дека
под влијание на глобализацијата
ќе дојде до радикални промени и
трансформации во економијата,
односно потребата да се привлече меѓународниот капитал ќе има
приоритет пред останатите општествени цели. Земјите или компаниите меѓусебно ќе се натпреваруваат со цел да го привлечат кон
себе тој капитал, додека користа
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од глобалните финансиски пазари
ќе биде во полза само на земјите
и компаниите кои се лоцирани во
центарот на светската моќ и имаат висок степен на заштита, што не
важи и за земјите кои се наоѓаат на
периферијата. Од погоре изнесеното, може да заклучиме дека во глобализираниот свет сè поголема е
веројатноста дека „големите риби
ќе ги јадат помалите“, односно
„брзите ги јадат бавните“, а дека
само пазарите на работа и труд не
се глобални. Затоа ситуацијата со
светската економија што досега
ја елабориравме наликува на тоа
дека земјите „мора да трчаат премногу брзо за да не заостанат“, односно ова би значело дека земјите
се принудени постојано да се надградуваат за да го одржат сопствениот стандард.
Сепак, богатите земји можат
да им помогнат на неразвиените и
на земјите во развој преку симнување на бариерите за увоз на добра
и услуги од сиромашните земји
или преку намалување на даноците или некои други привилегии.
На графиконот бр. 1 може да
се видат земјите коишто најмногу
ги олеснуваат бариерите и оданочувањата кон сиромашните земји.
Од овој графикон кој го прикажува индексот на тргување,
може да се види дека Канада, САД
и Австралија овозможуваат најдобри трговски услуги за земјите во развој, а најдобро рангирани
се земјите-членки на ЕУ кои имаат воспоставено и делат заедничка
трговска политика.
д-р Гоце Георгиев
член на Собранието на ОРОРМ
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