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Практична обука со пешадиско оружје

УСПЕШНО ГАЃАЊЕ СО АП 7,62 И ПМ 7,9
Дел од учесниците на гаѓањето со АП 7,62мм и ПМ 7,9мм
Практичните содржини во
обучувањето во Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија, во континуитет претставуваат приоритетни активности за кои постои нагласен
интерес кај членството.

Со оглед на потребата од
постојано усовршување на воените вештини во ракувањето со
пешадиско оружје, а согласно со
Упатството за гаѓање со овој вид
оружје, на стрелиштето „Долно Оризари“, во Велешкиот реги-

он, се реализира еднодневна обука – подготвително гаѓање со АП
7,62мм на реден бр.1 и со ПМ (М53) 7,9мм. На оваа практична обука учествуваа 72 резервни офицери и подофицери од осум ООЕ на
ОРОРМ (Берово, Свети Николе,
Радовиш, Делчево, Штип, Кавадарци-Неготино, Велес и Скопје).
(Продолжува на стр.2)

Пред почеток на гаѓањето учесниците беа запознати со тактичко-техничките
карактеристики на АП 7,62мм и ПМ 7,9мм
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, Ж. Трајановски, Т. Мицевски, Ц. Кузески, З. Кировски, С. Илиевска, О. Митевски,
В. Митовски, З. Никодиноски, З. Анчов, С. Богдановски, В. Пиличовски, С. Димов, П. Фончев.

2 - ОФИЦЕР
За успешната реализација на
оваа еднодневна обука, значаен е
придонесот на Командата за обука и доктрини (КОД), која обезбеди целосна логистичка поддршка.
Гаѓањата ги следеа претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски и зам.на командантот
на КОД, потполковник Стојанче
Тодоров.
Пред почетокот на гаѓањата
со кои раководеше капетан Игор
Чавлески, постариот водник I класа Иле Арсовски, ги запозна учесниците на гаѓањата со тактичкотехничките карактеристики на
АП 7,62мм и ПМ 7,9мм.
На гаѓањата беа остварени
одлични и многу добри резултати кои се евидентирани во Дненик
на гаѓање. (Кај гаѓањето со АП, 34
беа оценети со највисоката оценка
„надминал стандард“, а 16 со оценка „поминал“. Од 22 резервни офицери кои гаѓаа со ПМ, 13 беа оценети со „надминал стандард“, а 9
со „поминал“.
Еднодневнотно дружење на
учесниците на гаѓањата заврши со

На огнена линија
заеднички ручек – војничко гравче
во касарната „Алексо Демниевски
– Бауман“ што го подготви коман-

дата на КОД, со која командува
полковник Љубенчо Петровски.
Живко Трајановски

Проверка на резултатите од гаѓањата

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ПО ВРВИЦИТЕ НА ИЛИНДЕНЦИТЕ

Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Демир
Хисар, со која раководи резервниот поручник Васко Младеновски,

посебно внимание им посветува на
слободарските традиции и одбележувањето на значајни историски
настани од минатото. Во рамките

Градоначалникот на Општина Демир Хисар Љупчо Блажевски му
врачува признание на претседателот на ООЕ на ОРОРМ Демир
Хисар, Васко Младеновски за придонесот во организирањето и
учеството на маршот

на ваквите програмски определби, а по повод 114-годишнината од
Илинденското востание, раководството на оваа ООЕ, на 2 Август,
по шести пат го организира традиционалниот марш „По врвиците
на Илинденците“.
Ваквата активност, всушност,
претставуавше пријатно еднодневно дружење на 30-ина млади резервни офицери од Демир Хисар и
членови на ПД „Бигла“, кои, маршот, во должина од 17 км, го реализираа на релацијата: манастир
„Св.Јован Претеча“ – манастир
„Св.Илија“ – манастир „Св.Петар“
– Меморијален комплекс „Дамјан
Груев“ во с.Смилево.
Претседателот на Здружението „Дамјан Груев“, Ристо Груески,
ги запозна учесниците на маршот
со Илинденското востание и придонесот на Смилево во Илинденската епопеја.

ОФИЦЕР - 3
Поздравни обраќања во оваа
пригода имаа: министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски и
градоначалникот на Општина Демир Хисар, Љупчо Блажевски.
По положувањето свежо
цвеќе пред споменикот на Дамјан
Груев, членовите на КУД „Илинден“ од Демир Хисар изведоа културно-уметничка програма посветена на големиот македонски
празник Илинлден.
проф.д-р Менде Солунчевски
член на Собранието на ОРОРМ

Дел од учесниците на маршот „По врвиците на Илинденците“

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ОДБЕЛЕЖАНИ ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ

На 7.септември се одбележаа
два значајни датуми од нашата историја, 7. септември – Денот на ослободувањето на Делчево и 8.септември - 26 години од независноста на Република Македонија.
Прославата започна со презентирање на пригоден реферат
за овие значајни датуми од страна на КУД „Гоце Делчев’’ од Делчево. По овој повод, пред Споменикот на паднатите борци кој се
наоѓа во центарот на Делчево и
пред споменикот на Гоце Дел-

чев, големиот македонски херој
и идеолог за слободна Македонија, се поклонија и свежо цвеќе
положија претставници од: ЕЛС
Делчево, предводени од градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански; Советот на
Општина Делчево; локални институции; Здружението на борци
од НОАВМ; политички партии;
ПСД „ Голак “; ООЕ на ОРОРМ
Делчево и други.
Градоначалникот, Дарко Шехтански во Домот на културата ор-

ганизира свечен прием и коктел за
сите присутни гости.
Програмата заврши со свеченото отворање на манифестацијата „Пијанечки денови на сливата 2017“, на која учествуваа фолклорни групи и музички бендови
од Делчево. Покрај ова беше отворена и изложба „Черчил низ карикатура“.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево полага цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев

4 - ОФИЦЕР
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА
1941 – 1944 ГОДИНА

2. Националниот фронт на Ал- (продолжува од претходниот број)
банија - Бали Комбетар
Националниот фронт “Бали
Комбетар” претставувал нова и
крајно националфашистичка организација во Западна Македонија,
односно на територијата окупирана од италијанско-албанската
власт. Фактот што на овој дел од
Македонија се појавила оваа организација значи дека интерес ñ
се придавало на оваа територија
од значење во глобалната военостратешка позиција. Италијанската власт, анализирајќи ги условите
и менталитетот на мнозинството
македонско население од овој дел
на Македонија, дошла до заклучок дека, доколку не презеде мерки за контрола и придобивање на
македонскиот народ на своја страна, можело да се случи тој”да потпадне под бугарско влијание и
подбуцнат од Бугарите да се крене
против италијанската власт”, што
не им одговарало на Италијанците,
кои имале претензии да имат што
послаб сосед на “своите граници”.
Затоа на дипломатски или на воен
план се тежнеело македонскиот
народ да се изолира од “влијанието
на Бугарите”, но (што за Италијанците било уште полошо) и поради
опасноста да биде заведено и организирано од “српските комунисти”
во вооружените формации.
Развојот на вооружената борба на целата територија на Македонија, што значи и на територијата
под окупација на Италијанците, барал изнајдување начин како македонскиот народ да се изолира и оттргне од влијанието на националноослободителното движење. Италијанците најпрво се обиделе да ги
влошат односите помеѓу Македонците и Албанците на верска основа.
Не дозволувајќи им да имаат какво било влијание во власта, со воведување на албанскиот јазик како
официјален во училиштата, општи-

ните и јавното комуницирање тие
го изолирале македонскиот народ
на неговата територија. Целокупната власт му ја дале на помалубројното албанско население во Западна Македонија, кое пак во тоа
гледало “остварувње на својот сон
за голема Албанија”. Италијанската власт не само што дозволила да
се воведе официјален албански јазик и власт, туку со сите средства
го помогнала формирањето на повеќе организации “коишто морале
да бидат во духот на времето”, односно фашистички. Сметала на тој
начин да го контролира целото население и, што е важно, членовите
на организациите да ги користи и
како воена сила. Така се формирал
Националниот фронт “Бали Комбетар”, којашто организација била
најдобро организирана и во која албанското население се вклучило во
голем број.
Балистичката организација се
формирала како резултат на продорот на фашизмот во Албанија под
влијание на Италија и Германија.
Организационо како политичка
сила започнала да функционира
од есента 1942 година, односно тогаш била формирана, благодарејќи
на интересот на албанските побогати граѓани националистички задоени. Тие од една ваква организација имале двојна полза. Прво, преку неа им се остварувал планот за
создавање на голема Албанија, сметале да го обединат албанското население во една организација, а тие
како партија на власт да раководат
непосредно со државата; и второ, со
оружје сакале да го спречат обидот
за пласирање на друга идеологија
или на друга партија и вооружена
формација којашто не се согласувала со нив.
Организацијата била формирана под раководство на крупните земјопоседници, аги и бегови,

бајрактари на Северна Албанија и
приврзаници на побогатиот слој
(овие директно се базирале на италијанската поддршка). Тие посебна
улога одиграле во собирањето околу себе на дел од ситната буржоазија и на селанството, на кои им
дававле ветување дека ќе имаат ред
привилегии во стопанството и трговијата, односно на земјоделските
површини.
Во ејзиниот комитет, којшто
директно раководел со организацијата, се инкорпорирале поединци коишто дотогаш се истакнувале
со крајно реакционерски ставови,
непосредно поврзани со националистичките кругови на Албанците
надвор од Албанија, во почетокот
претежно групирани во Англија.
Меѓутоа, поврзувањето со военополитичко известителната и контраизвестителната служба во Вермахтот (Абвер) придонело ставовите на организацијата да се насочат
пред сé кон остварување на непосредните интереси на Германија на
територијата на Албанија и посебно
во Западна Македонија и Косово.
Политичките центри кои се
организирале во одделни региони
околу истакнатите раководители на
албанската реакција настојувале, со
помала или со поголема поткрепа
на Абвер, да ги остварат следните
цели: а) ширење на националниот
шовинизам кај Албанците со пропагирање на начелата на нацифашистичката држава и отворање на
перспектива за остварување на такви идеали во предвидената “Голема Албанија”, која би ги опфатила,
покрај Албанија, уште и другите
краишта на кралството на Југославија населени со Албанци; б) борба против НОБ, во прв ред против
Комунистичката партија како раководител и организатор на движењето; в) борба против големосрпскиот
и големобугарскиот национализам,
кои биле пречки за остварување на
големоалбанските цели.

ОФИЦЕР - 5
Во суштина балистите имале
задача да го спречат “остварувањето на комунистичките програми и
да ги спасат беговите и буржоазијата, нивните имоти и социјалните
позиции и политичкото водство. Во
суштина ним фашизмот им бил близок, додека комунизмот го мразеле”.
Затоа, за да ги оттргнат албанските
маси од народноослободителното
движење, балистите во почетокот
исфрлиле една мошне перфидна парола за наводна борба против окупаторот, но дека таа борба требало
да се поведе тогаш “кога ќе дошло
време”. Нивните настапи имале забележителен успех и сé повеќе Албанци влегувале во организацијата.
Тоа, пак, им послужило на водачите
на Балистичката организација веднаш во повеќе села да организираат
“доброволечки чети”.
Албанските маси ги заведувале и со јавните истапи пред населението дека, наводно, се бореле
за слободна и независна Албанија,
каде бегот и обичниот селанец ќе
имале исти права.
Посебно офанзивно балистичките водачи, во соработка со
италијанската власт, а, се разбира,
со целосна поткрепа и на АБВЕР,
настапувале со паролата за создавање на Голема Албанија во која ќе
влегло Косово, дел од Македонија,
Црна Гора и Чамерија. На таа основа
балистичката организација развила
активност на Косово и Западна Македонија насочувајќи ги албанските
маси за борба против македонскиот
народ и против НО движење во Македонија.
За поуспешно извршување на
овие задачи, балистите организирале и посебни воени “доброволни” одреди за борба против НО движење. Тоа дошло до израз во 1943 година и посебно во 1944 година, кога
тие во Западна Македонија биле
главна воена сила, заедно со германската. Меѓутоа, засилената вооружена борба во Албанија ги натерала претставниците на балистичката
организација Али Келцирија и Нуредин Влора на 15 март 1943 година
во Тирана да потпишат договор со
командантот на италијанските сили

во Албанија, генералот Ренцо Дамацо, со кој балистичкото раководство
се обврзало дека ќе се ангажира, заедно со италијанските сили, да го
задуши НО движење во Албанија.
Оттогаш, од март 1943 година, балистичката организација отворено
се ставила во услуга на италијанската војска, а по нејзината капитулација на германската војска, за борба против НО движење во Албанија
и посебно во Западна Македонија и
Косово.
По капитулацијата на Италија
и навлегувањето на единиците на
21-от германски ридски корпус во
Албанија во септември 1943 година балистичкото раководство воспоставило договор со Германците,

Жителите на Дебар бегаат
пред балистите 1942 г.
ги примило германските офицери
на главните командни положаи и
добило од нив поголемо количество
оружје и муниција. Со германската
материјална поддршка во оружје,
муниција и други воени материјали, балистите војнички се засилиле,
што било искористено за преземање
на поголеми офанзивни дејства
против единиците на НО движење
во Албанија, посебно за време на
германската зимска офанзива во
1943/44 година.
На Косово балистите на чело
со Васил Андониј ја прошириле
својата организација со тоа што при
крајот на 1943 година формирале
и Косовски полк којшто извршил
бројни злосторства на Косово, Скадар, Тирана и други места. Германците користејќи го овој полк и другите балистички сили, успеале во
1944 година да ги прошират своите
воени дејства против партизанските единици во Црна Гора, Косово
и Македонија. Со нараснувањето
на народноослободителната борба
во Југославија тешко можеле овој

полк и другите албански единици
да постојат и како такви биле разбиени.
На територијата на Македонија
окупирана од Италија по воспоставувањето на италијанско-албанска
власт се прошириле фашистичката и балистичката организација.
Најпрво се формирала Албанска фашистичка партија. Во неа врз верска основа се вклучувале албански
и турски младинци, преку кои се
правеле обиди да се создаде омраза
и национална нетрпеливост спрема
македонскиот народ, односно се величал фашизмот и неговата идеологија. Членовите на организацијата
учествувале во повеќе организирани паради во чест на “прослави од
историјата на Италија и Албанија”.
Од оваа организација подоцна
се организирале и “младински одбори” кои потоа прераснале во база за
формирање на Бали Комбетар во Западна Македонија. Имено, по капитулацијата на Италија Германците
Фашистичката албанска партија ја
преструктуирале во организацијата “Ринија Шкиптаре” (Млада организација), која потоа била основа
за формирање на балистички воени
формации.
Балистичката
организација
имала добро организирана мрежа
во Западна Македонија. Тоа особено
се почувствувало по капитулацијата на Италија во септември 1943 година. Германците внимание му посветиле на развојот на балистичката
организација и, како што кажавме
погоре, ñ оставиле на располагање
оружје и муниција. Поради немањето доволно свои единици на теренот
за да обезбедат мир, тие на балистите им ја препуштиле таа улога. Затоа и проширувањето и зацврстувањето на балистичката организација, односно дејствувањето на
балистите како вооружена сила се
појавува во права светлина во 1943
година. Главен балистички центар
станал Гостивар, а го раководел Кадри Сари. Во Тетово тесни врски на
соработка со окупаторот воспоставил адвокатот Шаип Камбери.
Засиленото формирање на нејзините комитети започнало по ка-
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питулацијата на Италија. Комитетите се викале егзекутивни, а меѓу
првите бил формиран оној во Тетово во состав: Фети Селиница, Шаип
Камбери, Менду Мустафа - бег и
Усеин Дерала - бег. Тој ја имал целата власт во свои раце, а под негова
команда се наоѓале жандармеријата
и префектурата. “Комитетите требало да ја зацврстат власта, да ја
зголемат жандармеријата, да соберат војска што ќе ја брани земјата од
упадот на Бугарите од кај Групчин
или од партизаните и да ги штити интересите на Албанците тука.
Главната цел на комитетите била да
ги присоедини овие краеви кон Албанија и тие да останат албански”.
Овие задачи на комитетите
произлегувале од зацртаната програма на балистичката организација, и тоа: прво, мобилизирање и
вооружување на албанските маси
за борба против партизанското движење, второ, преку борбата да создадат Голема Албанија со новите
краишта: Струга, Дебар, Кичево,
Гостивар, Тетово и Косово, сé до Бакарно Гумно и Санџак; и трето, да
собираат материјални средства за
одржување на балистичките сили
и купување оружје. Тоа било добро
осмислено и во практика спроведувано сé до нивното уништување и
конечното ослободување на Македонија.
Организацијата особено јака
основа имала во Гостивар, од каде
се регрутирале највеќе балисти.
Ширењето на организацијата посебно земало замав со појавувањето на Џемаил Хасани - Џемо од с.
Симица, Гостиварско, еден од најпознатите балисти во Западна Македонија. Џемо во 1942 година пред
појавувањето на балистичката организација со околу 40 души Албанци се одметнал во шума, наводно
за борба против Италијанците, а
всушност од таму вршел терор врз
македонското население. Италијанците, за да го искористат за борба
против партизанските одреди во
Македонија, го поткупиле за големи
пари, а му дале и чин мајор. Неговата месечна плата изнесувала околу
50.000 лека, додека членовите на не-

говата група уживале ред привилегии. Затоа тој целосно се ставил во
служба на италијанската власт. Со
доаѓањето на Германците и со нив
ја продолжил соработката. Со благослов на Италијанците, а потоа и
на Германците, балистите вршеле злосторства, насилија, пљачкосувања и друго што предизвикало
страв и иселување на македонскиот
народ.
Во Кичевска околија балистите ги раководел Мефаил Еипов од с.
Зајас, кого најпрво Италијанците го
унапредиле во чин капетан, а потоа
го исползувале за свои цели.

Грб на балистичката
организација Бали Комбетар
Во Струга балистичката организација ја организирал Ремзи Шакир- бег, кому Селман Мечо, инспектор на Бали Комбетар од Тирана, му ја пренел директивата за
формирање на оваа организација
во Струга и Струшко. Водачите на
балистите започнале во Струга со
мобилизација на албанското население на верска основа и под паролата за создавање на “Голема Албанија”, дозволувајќи им на своите
приврзаници да пљачкаат слободно
и да вршат терор. Освен тоа, Џемо
ги собрал масите под паролата:
“Бидете со мене и тргнете во борба против партизаните за да не ве
мобилизираат Германците за Источен Фронт”. Луѓето ги вооружувал
со италијанско оружје. Од тоа теророт се засилил сé повеќе, животот
станал сé понеподнослив, што било
причина македонското население да
бега на територијата под бугарска
окупација. Целата албанска власт
се ангажирала административно, со

декрети, наредби и други акти да го
забрза иселувањето на Македонците. Таа во спрега со балистите во тоа
и успеала. Во еден документ што
Дебарската окружна префектура на
албанската држава, упатен до градската општинска управа во Дебар
на 26.XII.1943 година, меѓу другото,
стои:”Овие денови решивме македонските христијани да се приготвуваат на едно големо емигрирање,
КОЕ ОДИ ВО ПОЛЗА НА НАШАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА (подвлекол Ѓ.М.). Затоа им наредуваме
на полициските органи да ја забранат секоја продажба на движни и недвижни имоти од македонските елементи”. Со каква сериозност на ова
прашање му се пристапувало можеме да заклучиме од последната реченица на овој документ, каде што
се вели дека”за нарушување на оваа
заповед виновниците ќе бидат парично и кривично казнети без милмост”. Потписник на наредбата бил
Абди Гоља.
Балистичката организација во
Западна Македонија во 1944 година нараснала како вооружена сила
од околу 7.000 до 8.000 балисти.
214а Биле вооружени од Германците и како такви воделе тешки борби
со партизанските одреди, баталјони
и бригади. Најголемиот дел од албанското население бил вклучен во
овие балистички воени формации,
што пак претставувало опасност
за успешните офанзивни дејства
на македонските бригади за ослободување на Западна Македонија.
Под силниот налет на македонските
бригади балистичките вооружени
формации се распаѓале, додека најголемиот дел од нив се предавале
или дезертирле. Исто така, и балистичките организации во градовите
и селата се распаѓале. За жал, последиците од фашизираната политика
што балистите ја воделе кон македонскиот народ, пред сé за неговото
иселување од Западна Македонија,
оставиле сериозни траги кои највеќе
се чувствувале во промената на националниот состав на населението.
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ

На 13.јуни, во месноста Лопушник, на 40-ина километри,
западно од Кичево, се одбележа
74-годишнина од загинувањето
на Коста Солев Рацин, борец, револуционер и истакнат родоначалник на современата македонска поезија.

Спомен плочата на Коста
Солев Рацин на Лопушник
Носител на идејата за одбележување на овој значаен историски
настан беше ОРОРМ, а целокупната организација и програмското осмислување на чинот на чествувањето и беше доверено на
Општинската организациона единица (ООЕ) во Кичево, со која раководи резервниот капетан Зоран
Никодиноски.
Пред присутните над 200
граѓани од овој регион и гости од
Охрид, Прилеп и Демир Хисар,
пригодно обраќање за животот
и делото на Коста Рацин имаше
професорот Добре Никоски. Историчарот Душан Ристоски даде

кус осврт на најзначајните историски настани што се случиле во
Лопушник во 1943 година (формирањето на Првиот кичевски партизански одред „Козјак“кој ја подготвил партизанската база, функционирањето на Првата партизанска печатница „Гоце Делчев“,
во која Коста Рацин како уредник
го подтовувал партизанскиот билтен, работата на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ, кој на 21.мај 1943 година го формирал првиот Кичевско-мавровски одред).
Со пригоден рецитал, учениците од ОУ „Христо Узунов“ од
с.Другово оживеаја сегменти од
творечкиот лик и револуционерното дело на големиот поет, а професорот Кристијан Тришоски ја
збогати патриотската атмосфера
на чествување исполнувајќи ја во

Учениците од ОУ „Христо
Узунов“ од с. Другово оживеаја
сегменти од творечкиот лик
и револуционерното дело на
големиот поет

Од одбележувањето
на 74-годишнината од
загинувањето на Коста Солев
Рацин
живо македонската химна.
На спомен-обележјето на Рацин, на 1.567 м.н.в, свежо цвеќе
положија: ОРОРМ, Гарнизонот
на АРМ Кичево, Локалната самоуправа Велес, Гимназијата „Кочо
Рацин“ од Велес, ОУ „Христо Узунов“ од с.Другово, здружението
на граѓани – почитувачи на ликот
и делото на Кочо Рацин-Кичево и
повеќе политички партии.
Заедничкиот ручек за присутните го обезбеди Вториот логистички баталјон во Кичево со
кој командува потполковник Ванчо Ташев.
Ваквото додстоинствено чествување ќе остане во колективната меморија како најмасовно и
целосно програмски осмислено за
што најзначајнинот придонес на
раководството на ООЕ на ОРОРМ
Кичево.

РЕГИОНАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ
ВО КИЧЕВО

На 16. септември, на спортскиот полигон во касарната „Чеде
Филиповски – Даме“, се оддржа
третиот регионален турнир во
мал фудбал за ООЕ на ОРОРМ од
западниот дел на Македонија.
На оваа спротско-рекреативна активност, што ја организира Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Кичево-Македонски

Брод, со кој раководи резервниот капетан Зоран Никодиновски,
учествуваа екипи од: Кичево,
Прилеп, Битола и Демир Хисар.
Турнирот што го следеше и
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, се одигра
во фер и спортска атмосфера. Во
финалето се сретнаа екипите на

Демир Хисар и Кичево-Македонаки Брод, при што, во регуларниот
дел, натпреварот заврши со нерешен резултат 1:1, а во изведување
на пенали, поуспешна беше екипата на Кичево-Македонски Брод,
благодарение на успешните одбрани на гоманот Петар Робески.
Во борбата за трето место,
поуспешна беше екипата на При-
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Учесниците на натпреварот
во мал фудбал во Кичево

Натпреварот се одвиваше
во фер игра и спортска
атмосфера

Екипата од КичевоМакедонски Брод го осови
првото место

леп, којашто на пенали ја победи
екипата на Битола.
Најдобар стрелец и играч
беше Кристијан Цокоски од екипата на Кичево-Македонски Брод.

Турнирот во мал фудбал заврши со заеднички ручек во војничкиот ресторан, со традиционалното војничко гравче.
Неопходната логистичка под-

дршка на турнирот ја обезбедија
Четвртиот баталјон на 1.МПБр и
Вториот логистички баталјон со
кој командува потполковник Ванчо Ташев.

ЈУНАЦИТЕ ЕДНАШ ЗАГИНУВААТ
НО НИКОГАШ НЕ СЕ ЗАБОРАВААТ
На 23.ноември 2017 година, во работна посета на Кичево
беше претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р. Ѓорѓи Малковски со
цел посета на знаменити места
од Илинденскиот период.Во придружба на делегатот во Собранието на ОРОРМ, Драгољуб Столески и претседателот на ИО на
ООЕ ОРОРМ Кичево-Македонски
Брод, Зоран Никодиноски, најнапред беше посетено родното место на војводата Јордан Пиперката, с.Козица т.е. неговата родна
куќа и паметникот непосредно
над селото на којшто е напишано
,,Јунаците еднаш загинуваат, но
никогаш не се забораваат."
Преку селото Кладник патот
не одведе во месноста "Ѓурѓејца"
каде што на 4. Август 1903 година се одиграла една од најголеми-

те и најжестоките борби во Илинденското востание, во којашто со
својата чета учествувал и војводата Јордан Пиперката. Во таа дванаесетчасовна борба, македонските востаници учествувале со 700
борци, а турската војска и башибозук со 1500, но и покрај нерамноправната битка, непријателот
бил разбиен и се дал во бегство.
По стариот пат Кичево-Битола, преку "Суво Поле", се упативме во живописното и славно село
Брезово во коешто се одвивале
значајни настани од Илинденското востание и Втората светска војна за што сведочи и споменикот на
загинатите борци.
Беше посетена и месноста "Ќерамидница", во непосредна близина на с.Цер, кадешто на
10.август 1903 година, во борба со

Спомен плоча на загинатите
во Илинденсдката епопеја во
с. Козица

Споменик на Јордан
Пиперката непосредно над
неговото село Козица

турскиот аскер загинал војводата
Јордан Пиперката.
На крај беше посетено селото Велмевци, местото каде што
според неговата желба е вечниот
дом на Јордан Пиперката и уште
тројца комити од неговата чета коишто загинале во борбата на 10.август 1903 година, на подигнатиот
споменик е запишано "За слободата се бореа, за неа загинаа".
Со цел овие настани никогаш
да не се заборават, ООЕ на ОРОРМ
Кичево-Македонски Брод активно
ќе се вклучи во одбележувањето
на овие значајни датуми од Илинденскиот период.
Зоран Никодиноски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ
Кичево-Македонски Брод

Зоран Никодиноски и Драгољуб
Столески пред споменикот на
загинатите во борбите против
турскиот аскер 1903 година

ОФИЦЕР - 9
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

КОНДИЦИОНО-РЕКРЕАТИВЕН МАРШ
„СЛИВНИЦА 2017“

На 28.октомври, Општинската организациона единица на
ОРОРМ Битола организира кондиционо-рекреативен марш „Сливница 2017“, на кој учествуваа
35 резервни офицери од ООЕ на
ОРОРМ Битола и претставници од
Месната заедница од селото Цапари.
Маршопт се реализира на релацијата: с. Сливница-манастир
„Св.Богородица“ и назад во должина од 9 км, а со цел, проверка
на психофизичката подготвеноте
на резервните офицери и подофицери како и нивно запознавање со
Преспанскиот регион во околината на селото Сливница.
И покрај лошите временски услови (повремени врнежи од
дожд и слаб снег), беа осмислени
две работни содржини.
Во с. Сливница резервниот
мајор Васко Ефтимовски изврши

Учесниците на маршот пред манастирот „Св.Богородица“
географска и топографска ориентација во просторот, а во манастирот „Св. Богородица“, за историјата и значењето на ова духовно светилиште од 19.век, учесниците на
маршот ги информираАцо Наумов.

Резевните офицери, учесници на маршот беа воодушевени од
убавините на манастирот.
Оливер Митевски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

ОДБЕЛЕЖАНА 73 ГОДИШНИНАТА ОД
ФОРМИРАЊЕТО НА 50.ДИВИЗИЈА

По повод 73-годишнината од
формирањето на 50.дивизија на
НОВ и ПОМ, составена од 4-та,
13-та и 14-македонска бригада, на
18.септември, Општинската орга-

низационата единица на ОРОРМ
Берово-Пехчево го одбелеќа овој
значаен историски настан.
На чинот на одбележувањето
на овој значаен ден, поред споме-

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе пред споменикот во
с.Митрашинци

никот во с.Митрашинци, повеќе
делегации, меѓу кои, на: председателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, градоначалникот на
Општина Берово, Драги Наџински, Советот на Општина Берово,
политички партии, месното население на с. Митрашинци, резревни офицери, здруженија на граѓани од Струмица, Радовиш, Кочани, Штип, и други положија свежо
цвеќе.
Посебно треба да се истакне
присутвото на Јован Величковски
од с. Митрашинци, припадник на
оваа крупна воена формација. Со
едноминутно молчење им беше
оддадена почит на сите загинати
борци и ревулуционери кои го дадоа својот живот, за создавање на
независна и суверена Република
Македонија.
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Дел од присутните на одбележувањето на овој
значаен настан
Пред присутните на чествувањето беше прочитан пригоден
реферат за борбениот пат на Дивизијата, во чиј состав се наоѓале
3.523 борци и старешини.
Во завршниот дел од свеченоста, членовите на КУД „Дими-

Дел од културно-уметничката програма во
с.Митрашинци

тар Беровски“ од Берово и учениците од подрачното училиште во
с. Митрашинци, изведоа пригодна културно-уметничка програма.
По завршувањето на програмата беше организиран заеднички

ручек во кругот на црквата во с.
Митрашинци.
Васе Пиличовски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Берово-Пехчево

МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА РИЗИЦИТЕ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И
(продолжува од минатиот број) ДРУГИ НЕСРЕЌИ
2.Платформи за намалување
на ризиците од катастрофи

Партнерствата функционираат во рамките на повеќе ISDRмеханизми, меѓу кои се истакнуваат Глобалната платформа, како
и националните и регионалните
платформи за намалување на ризиците од катастрофи, тематските
платформи, надзорните и управните тела на ISDR-системот, меѓуагенциските координативни тела,
како и Секретаријатот на ISDRUNISDR. Оттука, улогата на ISDR
е да генерира и да го поддржува
глобалното движење за намалување на ризиците од катастрофи и
да гради „култура на превенција“
во општеството како дел од одржливиот развој.
Глобалната платформа за намалување на катастрофи (Global
Platfor for Disaster Risk ReductionGPDRR) е најважен глобален форум на кој државите-членки и другите чинители може да го следат
напредокот на имплементирањето

на Рамката за акција од Хјого, да
ја унапредуваат свеста за намалување на ризиците од катастрофи,
да разменуваат искуства и добри
практики, да ги идентификуваат
преостанатите празнини и активности за забрзување на имплементацијата на национално и на локално ниво.
Со GPDRR, која се свикува
еднаш на две години во Женева,
Швајцарија, претседава генералниот потсекретар на Обединетите
нации за хуманитарни прашања,
а учеството е отворено за сите
држави. Воедно, претседавачот
може да покани и други партнерски меѓународни организации.
Националната платформа за
намалување на ризиците од катастрофи претставува национално
поседуван и предвоен форум или
комитет, составен од повеќе чинители. Овој повеќечинителски национален механизам служи како
застапник на концептот за намалување на ризици од катастрофи

од различни нивоа и овозможува
координација, анализи и совети за
приоритетните области за акција.
Националната платформа ги
комбинира знаењето, вештините
и ресурсите што се потребни за
намалување на ризиците од катастрофи, како и за вклучување на
намалувањето на ризиците од политиките, плановите и во програмите за развој. Со помош на Националната платформа се обезбедува и:
• Ангажирање на носителите на политиките во полето за
намалување на ризиците и нивно
инкорпорирање во развојните политики, планови и програми.
• Стимулирање на активното учество на актерите и на планерите на развојните политики во
насока на вклучување на намалувањето на ризиците во агендата за
одржлив развој.
• Давање можности на цивилното општество, посебно на
невладините организации, да даде
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придонес во спроведувањето на
Хјого на локално ниво.
• Помагање на дијалогот и
партнерствата со меѓународната
заедница, вклучително и со системот на Обединетите нации, регионалните и државните власти.
• Помагање на размената на
информации, знаења и трансфер
на технологии меѓу чинителите
на Националната платформа, како
и меѓу различните национални
платформи за намалување на ризиците од катастрофи.
• Јакнење на поврзаноста
меѓу чинителите со други релевантни тела на национално, регионално и на глобално ниво.
• Покрај фактот дека треба
да бидат национално поседувани и предводени, националните
платформи треба да се засноваат
на следниве основни принципи:
• Намалувањето на ризиците од катастрофи треба да се национална одговорност и прашање
кое се преплетува со процесите за
одржлив развој.
• Националните платформи
треба да се вклучуваат различни
сектори и да се надоврзуваат на
постојните системи и механизми.
• Националните платформи
треба да носат позитивни промени преку координирани напори,
посебно во процесите на изготвување на политики, планирањето и
донесувањето одлуки.
• Националните платформи
треба да ги охрабруваат спроведувањето адаптација и поседување
на Рамката за акција на Хјого на
национално и на локално ниво.
• Во однос на составот, националните платформи треба да
ги вклучат органите на државната управа, институциите надлежни за управување со катастрофи,
научните и академиските институции, невладините организации,
националните здруженија на Црвениот крст и Црвената полумесечина, бизнис-секторот, медиумите и другите сектори поврзани со
намалување нс ризиците од катастрофи. Во меѓународни рамки,
националната платформа претста-

вува и формална врска меѓу државата и ISDR-системот и е особено
активна во GPDRR.
Во прилот на горенаведеното може да се додаде и дека ISDR
дава насоки за формата, структурата и за функцијата на националните платформи, притоа обединувајќи ги искуствата од сите
држави-членки на Обединетите
нации што пристапиле кон Рамката за акција од Хјого. Со тоа, насоките имаат карактер на најмал
заеднички содржател на сите системи и решенија за превенција и
за справување со несреќи и со катастрофи што постојат во светот.
Во таа смисла е и констатацијата
на ISDR дека не постои единствен
пристап во градењето на националните платформи за намалување на ризиците од несреќи и од
катастрофи ниту, пак е пожелно,
да има унифициран пристап.
Во таа насока, ISDR не очекува децидно следење на упатството, чија цел е да даде општа ориентација за тоа кој се формира, управува и се одржува дека национална платформа, туку ги поттикнува
државите да развиваат сопствени
модели во согласност со нивната местоположба, големина, демографија, ресурси, изложеност
на ризици, ранливост на популацијата итн. што, всушност, го налагаат и објекнивните услови што
се единствени во секоја држава.
Регионалните платформи за
намалување на ризиците од катастрофи се тела што ја олеснуваат
комуникацијата и размената меѓу
чинителите на регионално и на
субрегионално ниво. Една од основните функции на регионалните платформи е, во двегодишниот
период меѓу заседавањето на Глобалната платформа, да разгледуваат прашања што се однесуваат
на соодветните региони и да ги
подготуваат сесиите на Глобалната платформа. Воедно, регионалните платформи помагаат во
дијалогот, координацијата и во
изнаоѓањето ресурси. Основата
за воспоставување на Европскиот
форум за намалување на ризиците

од катастрофи (European Forum for
Disaster Risk Reduction- EFDRR) е
во самата Рамка на Хјого, која ги
повикува регионалните организации од областа на намалувањето
на ризиците од катастрофи да ги
преземат следниве активности:
• Развој на регионални проблеми, вклучувајќи и програми
за техничка соработка, развој на
капацитети, метедологии и стандарди за мониторинг и за процена
на несреќи и ранливост, размена
на информации и ефективно поведување на ресурсите, а за поддршка на националните и на регионалните напори за постигнување
на целите на Рамката за акција на
Хјого.
• Изработка на регионални
и на субрегионални процени за
состојбата со намалување на ризиците од катастрофи, во согласност со идентификуваните потреби и надлежности.
• Координирање и издавање
периодични прегледи за регионалниот напредок и давање поддршка на државите при изработка
на националните извештаи за напредок.
• Воспоставување или јакнење на постојаните регионални
специјализирани центри за истражување, обука, едукација и градење на капацитети во областа на
намалувањето на ризиците од катастрофи.
• Поддршка на развојот на
регионалните механизми и капацитет за рано предпуредување.
ERDRR е форум за размена на информации и знаења, регионална координација, залагање
за ефетивно намалување на катастрофите, за обезбедување поголема политичка поддршка, како
и за давање придонес во имплементацијата на Рамките за акција
од Хјого. Форумот се заснова врз
следниве основни принципи:
• Принциот од дното кон
врвот подразбира дека во центарот на ERDRR ќе се наоѓаат националните платформи и институции надлежни за Хјого во Европа, кои ќе ги одредуваат агендата
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и активностите на Форумот преку
нивното учество.
• Надоврзување на постојаните институции и организации,
со што се овозможува нивно вклучување во работата на ERDRR.
Тие ќе придонесуваат преку користење на нивните состаноци,
планови за работа, активности и
работни групи во промовирањето
и унапредувањето на работата на
ERDRR.
• Избегнување на биократски слоеви и крути структури, со
што се намалува можноста за создавање сложена и бавна бирократија и се овозможува искористување на постојаните регионални
организации и средби.
Врз основа на општата цел
на ERDRR, идентификувани се
следниве прашања на кои треба да
работи:
• Зголемена свест за намалувањето на ризиците од катастрофи како интегрален дел од
одржливиот развој и адаптација
кон климатските промени.
• Зголемена посветеност на
носителите на одлуки и на политики за спроведување на Рамката
за акција од Хјого.
• Поттикнување на ангажманот на националните и на регионалните актери во насока на заедничките активности за намалување на ризиците од катастрофи.
• Подобрена координација
на релевантните национални и регионални актери.
• Подобрено разбирање на
механизмите и на алатките за известување и идентификување на
можностите за поблиска соработка меѓу државите и субрегионите за размена на информации и
меѓувладина и меѓусекторска соработка.
Притоа, ERDRR им посветува особено внимание на следниве прашања, кои се препознаени
како суштински од страна на националните платформи:
(а) адаптирање кон климатските промени и екстремните временски услови, (б) критична инфраструкутура (во која се вброју-

ваат болниците и училиштата), (в)
ангажирање на локално ниво и на
ниво на заедници, и (г) усогласување на мапирањето на ризиците
и на процените, вклучувајќи го и
собирањето податоци.
Во прилог на горенаведените прашања, ERDRR е место каде
што се разменуваат искуства и
добри практики, се даваат практични предлози за регионални и
за субрегионални иницијативи, во
поддршка на напорите на државите и на заедниците за намалување на ризиците од катастрофи,
се потикнуваат размените меѓу
националните платформи и се помагаат заедничките активности
и „збратимувањата“ меѓу европските национални платформи и со
други региони, се врши прегледување на извештаите за регионалниот напредок во спроведувањето на Хјого и поттикнување на
националните платформи својот
напредок да го рапортираат преку
HFA Monitoring, се промовираат
клучни настани за намалување на
ризиците од катастрофи, а служи
и како место за подготовка на сесиите на Глобалната платформа.
ERDRR го сочинуваат државите што имаат национални платформи, државите што имаат регистрирано контакт-институции
надлежни за Рамката за акција
од Хјого. Воедно, ERDRR тесно
соработува со повеќе регионални и субрегионални организации
што покриваат одредени аспекти
од Хјого-рамката за активности,
а во кои влегуваат: EUROPA, Европската комисија. Европската
мрежа на национални платформи,
CEUDIP и RCC.
Тематски платформи претставуваат механизми на партнерство преку кои партнерските
ISDR-организации може да соработуваат и да даваат насоки за
конкретни тематски области, кои
се важни за намалување на ризиците и за имплеменитрање на
Рамката од Хјого. Во нив спаѓаат повеќечинителски партнерства
што се однесуваат на раното предупредување, шумските пожари,

образованието, закрепнувањето
итн., кои најчесто се составени
од научни и од технички тела. Тематските платформи ги поврзуваат глобалната техничка и научна
експертиза со регионални проблеми и национални капацитети, а во
рамките на конкретни тематски
области.
Поаѓајќи од ставот дека системите за рано предупредување
претставуваат добра инвестиција
за заштита на човечките животи
и добра, како и дека голем број
држави се уште немаат развиени
системи што навремено би предупредиле за ризиците, во Бон беше
формирана Платформа за унапредување на раното предупредување (Platform for the Promotion of
Early Waming-PPEW). PPEW го помага развојот на политики и програми, собирање и споделување
информации за добри практики
и подобрување на соработката
меѓу засегнатите актери. Повикувајќи се на знаењето и на образованието како еден од приоритетите на Рамката за акција од Хјого
при намалувањето на ризиците,
во 2005 година беа поставени основите на Тематската платформа
за знаење и образование (Thematic
Cluster/Platform for Knowledge
and Education). Платформата има
цел да го јакне вмрежувањето, да
создава нови партнерства, да ги
унапредува партнерствата кон
имплементирањето на Рамката од
Хјого.
Развивањето на јавната свест
за ризиците е прв чекор на превенција, поради што една од заложбите на UNISDR е токму поактивното вклучување на медиумите во
медиумската мрежа за намалување на ризиците од катастрофи
(Global Media Network od Disaster
Risk Reduction), како алатка што
ќе го приближи до јавноста концептуалниот премин од одговор
на катастрофите кон намалување
на ризиците.
Во соработка со Светска банка, ISDR работи на развивање на
Глобално партнесртво на универзитети, академски институции и
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истражувачки центри за намалување на ризиците од катастрофи
(Global Partnership od Universities,
Academis Institutions and Reserch
Organizations for Disaster Risk
Reuction). Партнерството има цел
да ја зајакне координацијата меѓу
организациите, да овозможи соработка во истражувачките иницијативи и да ја помага размената
на информации и на искуства.
Намалувањето на ризиците од катастрофи и ранливости
на локално ниво, зависи од активното вклучување на локал-

ните власти. Поради тоа, се јави
потреба од создавање механизам што ќе ги поттикне локалните власти да соработуваат на
ова поле. Воедно, неопходно е
премостување на празнините
што често постојат меѓу локал-

ното, националното и глобалното ниво. Поради тоа, UNISDR и
UNDP го формираа Сојузот на
локалните власти за намалување
на ризиците од катастрофи (Local
Govermment Alliance for Disaster
Risk Reducation).
проф. д-р Менде Солунчевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

РЕГИОНАЛEН НАТПРЕВАР ВО МАЛ ФУДБАЛ ВО
ПРОБИШТИП
Психофизичката оспособеност на резервните офицери и подофицери е значаен сегмент во
нивната вкупна оспособеност за
нивните задачи во одбранбениот
систем. Со оглед на тоа, во Програмата за едукација и обука, застапени се содржини кои се во функција
на јакнење на нивната физичка
оспсообеност, меѓу кои спаѓаат и
спортски натпревари. Во рамките
на ваквата програмска определба,
а по повод 8.септември, Денот на
независноста на Р.Македонија, во
Пробиштип се одржа регионалeн
натпревар во мал фудбал.
Во поздравното обраќање
до учесниците на натпреварот,
претседателот на ОРОРМ, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, го нагласи
значењето на психофизичките активности и спортувањето воопшто, како интегрален дел на вкуп-

Учесниците на натпреварот во мал фудбал во Пробиштип
ната оспсобеност на резервните
офицери.
На натпреварот во Пробиштип, чиј домаќин и организатор беше Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ од овој град, со
кој раководи Злате Анчов, учествуваа екипи од пет ООЕ (Куманово, Крива Паланка, Кратово, Свети Николе, Пробиштип).
Во фер игра и спортска атмосфера, екипата од Пробиштип

Натпревараот се одвиваше во фер игра и спортска атмосфера

Еднодневното дружење
заврши со заеднички ручек во
Лесново
го осови првото место, а еднодневното дружење заврши со заеднички ручек во Лесново каде
што го посетија и манастирот „Св.
Гаврило Лесновски“.
Злате Анчов
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ
Пробиштип
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Скопје

ОБУКА ВО ПРИРОДА
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Скопје,
со која раководи резервниот мајор
Никола Ѓуровски, неодамна реализира еднодневна обука во природа
со 30-ина млади резервни офицери
и подофицери.
Според програмата, во Дебарскиот регион и регионот на
Општина Ростуше-Маврово, тие
ја посетија Трница и манстирскиот комплекс „Св. Јован Бигорски“,
еден од најубавите во Македонија
изграден во 19-от век.
Учесниците на оваа обука беа
посебно воодушевени од природните убавини на познатите мијачки села Гари и Лазарополе.

Учесниците на маршот во посета на спомен паркот и споменобележјата на загинатите во илинденската епопеја во 1903 година
и на загинатите борци во НОАВМ.
Во с. Гари, кое се наоѓа на н.в.
1.131 метри беше изведен кондиционен марш по течението на Гарска Река, на релацијата: локална

Претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски презентира
куса информација за демографските карактеристики на
Лазарополе во 20-от и 21-от век.

хидроцентрала – Еленска Карпа
во насока на изворот, во должина
на 4 км. На највисоката точка над
селото, учесниците на маршот извршија географска и топографска
ориентација.
Лазарополе, сместено во височините на планината Бистра, на
н.в. 1.360 метри, во кое на почетокот на 20-от век живееле над 1.500
жители, претставуваше посебно
доживување. Според програмата,
беше посетена црквата „Св.Ѓорѓи“
од 19-от век и Спомен-паркот со
спомен обележјата на загинатите
во македонската епопеја во 1903
година и на загинатите борци во
НОАВМ.
Со користење на бусола и топографска карта, се одредуваше
стојна точка, а претседателот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски презентира куса информација за демографските карактеристики на Лазарополе во 20-от и
21-от век.

ИМПРЕСИИ ОД ГРАДОТ НА ГЕМИЏИИТЕ
Велес, градот на основоположниците на социјалистичката
мисла во Македонија (Васил Главинов, Јордан ХаџиконстантиновЏинот), на Коста Солев Рацин, најпознатиот македонски интелектуалец меѓу двете светски војни, на
Панко Брашнаров, на Бане Андреев-Ронката, и многу други лично-

сти чии имиња се длабоко врежани
во колективната меморија на Македонците, беше цел на организирана посета на 20-ина активисти на
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Скопје.
Тие, предводени од претседателот на Извршниот одбор на оваа
ООЕ, резервниот мајор Никола Ѓу-

ровски, а во придружба на претседателот на ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски и проф. д-р Росе Смилевски од Воената академија, на
21.октомври посетија повеќе историски знаменитости на Велес (Вила
Зора), за кој постојат историографски податоци дека како урбана населба датира од 168 година п.н.е.
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Од оваа еднодневна посета
останавме побогати со сознанието
дека во Велес, меѓу другото е отворено првото училиште на македонски јазик, првата гимназија, правиот театар, првата библиотека и првата музичка школа.
На почетокот од претстојот во
градот на Гемиџиите, беше посетена Спомен-костурницата изградена во 1979 година во која се наоѓаат
посмртните останки на 378 борци
од Велес и велешко, меѓу кои и на
четири народни херои.
Ликовниот мозаик, распослан
на 220 м2, како што не информира
кустосот Марин Клифов од Нараодниот музеј, ја симболизира борбата за слобода. Всушност, мозаикот на академскиот сликар Петар
Мазев го прикажува животот на
македонскиот народ од турскиот
период па се до 80-те години на
минатиот век.
По воодошевувањето од импресивниот ликовен мозаик, следните работни содржини не водеа
кон: Спомен-куќата на Васил Главинов, на Јордан Хаџиконстантинов-Џинот, на Спомен-куќата на
Касапови и црквата „Св.Пантелејмон“.
Во Спомен-куќата на Васил
Главниов (1869-1929), основоположникот на социјалистичката
мисла во Македонија, од информацијата на кустосот дознаваме
дека Главинов во помладите години живеел во Софија, каде што се
дружел со македонски интелектуалци и започнал да ги осознава социјалистичките идеи. По враќањето во Велес, го формира Првото
работничко културно-просветно
друштво, а на разни собири и во весниците „Слобода“ и „Револуција“,
ги презентира социјалистичките
идеи. На овој начин тој остварил
длабоки траги, како прв пропагатор на овие идеи во Македонија.
Во Спомен-куќата на Јордан
Хаџиконстантинов-Џинот (18211882) од постојаната историска поставка и од кустосот Клифов дознаваме дека како млад се школувал во Бугарија, учителска школа
завршил во Солун. Во 1840 годи-

Во посета на Спомен-костурницата

Во Спомен-куќата на Јордан Хаџиконстантинов-Џинот

Во Спомен-куќата на Васил Главинов

Во црквата „Св.Пантелејмон“
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на се враќа во Велес да работи како
учител, но тоа му било оневозможено од грчкиот владика Аксентиј
кој бил против воведување на македонскиот јазик во наставата. Во
Скопје бил учител во Пајко Маало,
а 10 години соработувал со Академијата во Белград. Пишувал афоризми и драмски текстови. Се смета за основоположник на драмската литература во Македонија.
Една од најинтересните градби во Велес која е постојано цел на
туристите кои сакаат да осознаат
што повеќе за градот што лежи на
двата брега на реката Вардар е Спомен-куќата на Касапови, изградена
во 19.век, а обновена во 2005 година со странски донации. Нејзиното архитектонско решение е специфично и најверојатно уникатно,
бидејќи таа е изградена на природна карпа без вообичаените темели, што претставува законитост
во градењето на нашите простори.
За „куќата што лебди“, како што ја
нарекуваат велешани, сопственост
на семејство кое се занимавало со
правење пастрма, постои легенда
според која, при правењето на малтерот за надворешните ѕидови, место вода е користено вино.
Куќата на Касапови претставува спомен-објект од прва кате-

Во Спомен-куќата на Касапови
горија и во неа се осмислуваат повеќе содржини, особено во летните месеци. Меѓу другото, во неа
се одржуваат работилници за старите занаети, како и меѓународната ликовна колонија „Патрадишки
мајстори“.
Пријатно доживување претставуваше и разгледувањето на
црквата „Св.Пантелејмон“, која
како духовно светилиште, датира
од 19.век (1840 година).
Според мислењето на кустосот Клифов и проф.д-р Ѓорѓи Малковски, црквата ја граделе Масоните што се потврдува со нивниот

претпознатлив знак вграден на видно место на објектот.
Се смета дека таа е единствена црква во Европа изградена на
три ката, односно на три нивоа со
три олтари, и е една од најубавите
на Балканот.
За Велес е значаен и податокот, дека во 1873 година е отворена првата железничка пруга на релацијата Велес-Солун, а дотогаш
трговијата се одвивала со гемии
(сплавови), од каде што потекнува
и името Гемиџии.
Живко Трајановски

Одбележан Денот на ослободувањето на Скопје

НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЗАБОРАВИ
АНТИФАШИСТИЧКАТА ИСТОРИЈА

Со повеќе културни, хуманитарни и спортски манифестации, Скопје ја одбележа 73-годишнината од ослободувањето.

Во знак на почит кон загинатите 398 борци за ослободувањето на главниот град и 10-ина
стрелани граѓани пред Камениот

Влегувањето на ослободителите во слободно Скопје

мост, делегации на Собранието
на Р.Македонија и градот Скопје
положија свежо цвеќе на Партизанските гробишта, на споменикот на генерал Михаило Апостолски на Градските гробишта
„Бутел“ и пред Споменикот на
ослободителите на Скопје.
Чинот на чествувањето на
Денот на ослободувањето беше
посебно достоинствено осмислен
пред Споменикот на ослободителите во непосредна близина на
Владата, каде што присуствуваа
неколку стотини граѓани, преживеани соборци на ослободителите, претставници на АРМ, ре-
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зервни офицери, претставници
на политички партии, здруженија
на граѓани, претставници на дипломатскиот кор, ученици од основното училиште „Песталоци“
и други.
Со положување свежо цвеќе
почит кон ослободителите изразија повеќе делегации, меѓу кои
на: Градскиот одбор на СЗБ од
НОАВМ, Градот Скопје, Влада-

вање, само промена на една туѓа
власт со друга. Ова ослободување македонскиот народ го извојува со сопствени сили“, истакна на почетокот во своето обраќање кон присутните претседателот на Градскиот одбор на СЗБ
од НОАВМ Скопје, д-р Трајко
Стаматоски. Тој, потоа говореше за директното учество во ослободувањето на Скопје, во кое

Од чинот на чествувањето пред Споменикот на ослободителите
та на Р.Македонија, Собранието, Кабинетот на Претседателот
на Р.Македонија, Генералштабот
на АРМ, 3-та, 12-та и 16-та бригада, политички партии, основни и средни училилшта и граѓани. Меѓу оние кои со букет цвеќе
и со солзи во очите се поклонија
пред ослободителите на Скопје,
беше и 95-годишниот Раде Гогов - Црноречки, борец и резервен полковник, долгогодишен активист на ОРОРМ, кој е секогаш
присутен при одбележувањето на
значајните историски настани во
Р.Македонија.
Ослободување со сопствени
сили
„Се чувствувам почестен
што во десеттата деценија од
мојот живот и како роден скопјанец и ученик во НОВ, ми се даде
можност да се обратам пред вас
при одбележувањето на овој значаен ден – вистинското ослободување на нашиот главен град.
Во историјата на Скопје имало
разни ослободувања, но и такви
кои претставувале ново освоју-

учествувале повеќе бригади: кумановската 3-та и 12-та Скопска
во борбите во градот (Железничката станица, Офицерскиот дом, училиштето „Гоце Делчев“, Поштата, Женската гимназија и Учителската школа), 16-та
во чистењето на квинслишките
балистички сили што го помагале германскиот окупатор, како и
8-та Велешка, која го задржувала

пристапот кон градот на единиците на преобразената бугарска
отечественофронтовска војска.
„Во борбите за ослободување на нашиот главен град животот го положија 398 борци.
Напоредно со нив застанаа пред
цевките на окупаторот и десетина мирни граѓани кои непријателот брутално ги извлече од своите домови и ги стрела пред Камениот мост, симболот на нашиот
главен град. Тоа беше одмазда за
поразот и неостверениот план да
го урнат Камениот мост при повлекувањето од градот.
Храбрите припадници на
градските диверзантски групи
успеаја пред нивни очи да го деминираат мостот и да спречат од
уривање еден значаен историски
објект. Запаметена ќе остане и
една храбра чета од 12-та бригада
која ја спаси од уривање браната
на хидроцентралата во Матка и
спречи катастрофа од големи размени за Скопје и за поширокото
скопско подрачје“, нагласи, меѓу
другото, во своето обраќање д-р
Трајко Стаматоски.
Скопје не смее да ја заборави
антифашистичката историја
„Ова е ден да се потсетиме
дека војната во која беше ослободено Скопје беше истовремено
и народноослободителна и антифашистичка. Градот што загуби
илјадници свои сограѓани во ло-

Споменикот на ослободителите на Скопје
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горите на смртта и којзнае уште
колку други убиени, мачени и
прогонувани во текот на целата војна, не смее да заборави на
својата антифаштистичка историја и на лекциите од минатото. Ние мораме да се погрижиме
фашизмот никогаш повеќе да не
завладее со овој град.
Кога зборуваме за ослободителите на Скопје, треба да се
потсетиме дека некои од нив го по-

ложија својот живот пред 73 години, но и дека дел од нив, оние кои
го преживеаја ослободувањето,
тие го изградија овој град. Еднаш
по ослободувањето и уште еднаш,
по земјотресот. Тие две истории се
неизбежно поврзани – Скопје антифашитистички град и Скопје –
градот на светската солидарност.
Скопје, денес е град со многу предизвици. Загадувањето е
секако најголемиот, и многу дру-

ги проблеми со инфраструктурата, сообраќајот, урбанизмот,
зеленилото. Многу од овие проблеми се надминливи и решливи,
доколку сите ние сме подготвени
да се откажеме од дел од нашите
удобства и да инвестираме во нашата заедничка иднина“, нагласи
во своето излагање градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

МАРШ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МИРОТ

На 21.септември Општинската организациона единица на
ОРОРМ „Благојче Крстаноски“
– Охрид, по повод Денот на мирот, со повеќе свои членови учествуваше во маршот организиран
по тој повод од страна на Сојузот
на борци од Охрид и Дебрца и од
Локалната самоуправа од Охрид.
Маршот се изведе по улиците на
Охрид, а заради врнежливото
време заврши во Домот на културата „Григор Прличев“, каде што
пред многубројните учесници се
прочита писмото на мирот, што
како порака беше упатено до Генералниот секретар на ООН.
Цветко Кузески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

Активисти на ООЕ на ОРОРМ Охрид учесници на одбележувањето
на Денот на мирот

Од меѓународните активности на ОРОРМ

ПОВЕЛБА ЗА ЗБРАТИМУВАЊЕ ПОМЕЃУ ООЕ НА
ОРОРМ КУМАНОВО И ОРВС КРАЉЕВО

Меѓународните активности
на ОРОРМ претставуваат значаен сегмент во програмските определби и тие постојано се интензивираат и се продлабочуваат, особено со исти или со слични организации во соседните
држави.
Во контекст на ваквите
определби, претставници на
ОРОРМ (претседателот проф.др Ѓорѓи Малковски, претседателот и секретарот на Извршниот
одбор на ООЕ Куманово, Сини-

ша Богдановски и Благојчо Илиевски), престојуваа во Краљево,
Р.Србија.
Целта на оваа посета беше
потпишување на Повелба за
збратимување помеѓу Општинската организациона единица
на ОРОРМ од Куманово и Организацијата на резервните воени
старешини на Краљево. На чинот на потпишувањето на Повелбата со која се трасира соработката на овие две општински
организации по повеќе значајни

прашања од нивното програмско ангажирање во одбраната, присуствуваа: претседателот на ОРОРМ, Ѓорѓи Малковски, претседателот на Сојузот
на резервните воени старешини на Р.Србија, пензионираниот полковник д-р Милојко Николиќ, претседателот на Советот на Општина Краљево, Ненад Марковиќ, претседателот на
Боречката организација, како и
претставници на општинските
организации на резервните вое-
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ни старешини од Крагуевац и од
Ужице.
Во оваа свечена пригода, по
потпишувањето на докукментот од страна на првите луѓе
на двете организации (Синиша
Богдановски и Милан Вукичевиќ), договорено е во 2018 година претставници на Организацијата на на резервните воени
старешини на Краљево да ја посетат ООЕ на ОРОРМ Куманово.
За време на престојот во
Краљево, претставниците на
ОРОРМ учествуваа и на одбележувањето на 76-годишнината од стрелањето на над 2.000
граѓани на овој град во 1941 година од страна на фашистич-

Учество на делегација на ОРОРМ во одбележувањето на
76-годишнината од стрелањето на над 2.000 граѓани на Краљево
во 1941 година од страна на фашистичкиот окукпатор

Дел од присутните на потпишувањето Побелба за збратимување

киот окукпатор, а на враќањето во Македонија ја посетија и
Кадињача, едно од најзначајните историски места во Втората
светска војна во Р.Србија каде
што за одбрана на слободата загинаа храбрите припадници на
Работничкиот баталјон.
Синиша Богдановски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ
Куманово

Делегацијата на ОРОРОМ пред спомен обележјата на Кадињача

Потпишување на Повелбата за збратинување помеѓу ООЕ на ОРОРМ Куманово и ОРВС Краљево

20 - ОФИЦЕР
Од меѓународните активности на ОРОРМ

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Во рамките на меѓународната соработка на ОРОРМ со исти
или со слични национални асоцијации на резервни офицери,
значаен сегмент претставува и билатералната соработка со повеќе
вакви организации на просторот
на поранешна Југославија, како и
пошироко на Балканот.
Посебно е значајна ваквата соработка помеѓу Организацијата на резервните офицери на
Р.Македонија и Сојузот на словенечките офицери (ССО) која за
првпат е воспоставена во 2000
година. Потврда на интензиви-

Претседателот на ОРОРМ со госите од Словенија и членовите
на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ пред објектот на
ОРОРМ

Пензионираниот генерал-мајор Алојз Штајнер на средба со заменик началникот на ГШ на АРМ,
генерал-мајор Мухамед Рацај

Гостите од Словенија во Велес остварија средба со командантот
на КОД, полковник Љупчо Петровски.
раната билатерална соработка помеѓу овие две асоцијации
претставува и неодамнешната
тридневна посета на раководството на Сојузот на словенечките офицери.

Претседателот и генералниот секретар на ССО, пензионираниот генерал-мајор Алојз Штајнер
и пензионираниот бригаден-генерал Мартин Југовец, разменија
искуства со членовите на Изврш-

ниот одбор на ОРОРМ за начинот
и формите на организирање на
нивните асоцијации, нивното место и улога во одбранбениот систем, содржините во обучувањето,
соработката со МО и ГШ и други
актуелни прашања.
Во Скопје во придружба на
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, остварија работна средба со заменик началникот на ГШ на АРМ, генерал-мајор
Мухамед Рацај, а во Велес разговараа со командантот на КОД, полковник Љупчо Петровски.
Покрај ова, во Свети Николе и во Велес остварија работни
средби со раководствата на овие
две ООЕ на ОРОРМ.
Во разговорите во Скопје
беше договорено претставници
на ОРОРМ во октомври да учествуваат на состанокот на ГАМИНГЕР-иницијативата што ќе се од-
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држи во Прага, на кој ОРОРМ ќе
го претстави своето место и улога во одбранбениот систем, како и
предизвиците пред кои се наоѓа Р.
Македонија со бегалската криза.
Живко Трајановски

Претседателот на ССО, пензионираниот генерал-мајор Алојз
Штајнер со претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски
и претседателот на ООЕ на ОРОРМ Велес, Борис Алчев остварија
средба и разменија искуства на Велешко Езеро

Гостите од Словенија, генералите Мартин Југовец и Алојз Штајнер во посета
на знаменитостите во центарот и околината на Скопје

Oд меѓународните активности на ОРОРМ

ЈАЗИЧНА ЕДУКАЦИЈА

Учесниците на ЈА 2017
Меѓу позначајните меѓународни активности на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR), во летниот
период се организира Јазична академија, како меѓународна институционална форма за едукација
на резервните офицери, активисти
на националните асоцијации од
земјите членки на НАТО и на ПзМ.
Целта на организирањето на
Јазичната академија е изучување
на англискиот и на францускиот

јазик во функција на подигање на
нивото на комуникација на CIORНАТО. На овој начин се овозможува развивање на говорните вештини, на способностите за интерактивна комуникација и правилно
пишување со посебен акцент на
воената терминологија.
Академијата се организира
традиционално од 2000-та година,
а ОРОРМ, со целосна поддршка на
МО и ГШ на АРМ, беше домаќин и
коорганизатор во 2007 година.
Годинешната, 18-та Јазична академија се одржа во градот

Дел од учесниците на ЈА 2017
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Гдиња, во Академијата на воената
морнарица, Република Полска од
17-28 јули.
На чинот на отвoрањето,
поздравно обраќање до учесниците имаше директорот на Академијата, полковник Stanislas De
Magnienville, припадник на резервниот состав на Р.Франција.
На оваа меѓународна едукација, на која учествуваа 80 резервни офицери од 17 национални асоцијации, постоеја три нивоа
на изучување на англискиот и на
францускиот јазик. Република Македонија ја претставуваа: резервните потпоручници д-р Гоце Георгиев (Виница), м-р Ристо Панов
(Свети Николе) и резервниот капетан м-р Зоран Стојкоски (Прилеп).
Во рамките на социјалната програма, учесниците на Ака-

Рез.капетан м-р Зоран Стојкоски, рез.потпоручник д-р Гоце
Георгиев и рез.потпоручник м-р Ристе Панов претставници на
ОРОРМ на ЈА 2017 во Гдиња Р.Полска
демијата го посетија замокот
Малборк и воениот брод – музеј
„Блексавица“ во Гдиња.

д-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

Од меѓународните активности на ОРОРМ

ПОВЕЛБА ЗА ЗБРАТИМУВАЊЕ НА ООЕ НА ОРОРМ
КРИВА ПАЛАНКА СО ОРВС ЗРЕЊАНИН

на Србија, пензионираниот полковник д-р Милојко Николиќ, заменик градоначалникот на Зрењанин
Саша Сантовац и претставникот на
гарнизонот на Војската на Србија
во Зрењанин, мајор Раде Даљевиќ.
Во оваа свечена пригода, по
потпишувањето на документот
од страна на првите луѓе на двете организации (Влатко Митовски
и Тања Дуловиќ), договорено е во

Потпишување на Повелбата за збратимување на ООЕ на ОРОРМ
Крива Паланка и ОРВС Зрењанин
Од 7-9 јули, во Зрењанин,
Р.Србија, претстојуваше делегација на ОРОРМ (претседателот
Ѓорѓи Малковски, петседателот на
Извршниот одбор на ООЕ Крива
Паланка Влатко Митовски и членот на Извршниот одбор Стојадин
Гоговски).
Целта на оваа посета на градот на мултикултурата, познат
во историското минато како Бечкерек во средиштето на Банат,
беше потпишувањето на Повелба

за збратимување помеѓу Општинската организациона единица на
ОРОРМ од Крива Паланка и Организацијата на резервните воени
старешини на Зрењанин.
На чинот на потпишувањето на Повелбата со која се трасира
соработката на овие две општински организации од двете држави, присуствуваа претседателот
на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, претседтелот на Сојузот
на резервните воени старешини

Претседателот на ОРОРМ, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски во разговор
со заменик градоначалникот на
Зрењанин, Саша Сантовац
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Дел од присутните на чинот на потпишувањето
на Повелбата во Зрењанин

2018 година претставници на Организацијата на резервните воени
старешини на Зрењанин да ја посетат ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка.
Заменик градоначалникот на
Зрењанин Саша Сантовац нагласи
дека на овој начин се отвора врата
за соработка, пред се економска, а
проф. Д-р Ѓорѓи Малковски изрази задоволство што на овој начин
Зрењанинската организација на
резервните воени старешини се
вклучува во меѓународните активности во кои ОРОРМ има големо искуство со повеќе исти или
сродни организации на Балканот
и пошироко во регионот.
Влатко Митовски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Крива Паланка

ДРАГАН БОГДАНОВСКИ

- ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА МАКЕДОНИЈА
лизација на идеалот. И повторно се
одлучил за идеалот.
Ги согледал тогашните политички услови во Социјалистичка
Република Македонија и промените што се случувале во Југославија
и во регионот, и идејно ја обмислил
ВМРО - Демократската партија за
македонско национално единство
(ВМРО-ДПМНЕ) што имала за
(продолжува од претходниот број)
цел независност на Македонија.
Затворот за Богдановски не Основачкото собрание на Партијазначел и откажување од идеалот и та било одржано на 17 јуни 1990 гонегова пасивизација. Тој без оглед дина во Домот на младите „25 Мај“
на условите продолжил да твори, и во Скопје (денешен „Младински
оставил импресивна бројка пиша- културен центар“), на кое било изни материјали со историска содр- брано раководството на чело Љужина. Додека, пак, на политичко пчо Георгиевски за претседател и
поле, не стравувајќи од можните Борис Змејковски за генерален серепресии успеал да најде сомисле- кретар. Македонската емиграција
ници и да формира групација.
земала активно учество и во осноПо десет и пол години од- вачкото собрание. Иако, Богдановлежани в затвор, во 1987 годи- ски не дошол, сепак во салата имана бил пуштен на слобода, и по ло Македонци од Европа, САД,
кратко време повторно се вратил Канада и Австралија. Во име на
во емиграција. Таму Богдановски емиграцијата со посебен реферат
пак се нашол на животен крстопат: настапил Гојко Јаковлески, а поздали ќе си живее мирен пензионер- дравни говори одржале и неколку
ски живот или ќе продолжи за реа- други емигранти.

Богдановски воопшто не
пројавил никакви амбиции за високи партиски или државни функции. Негова единствена желба била
да ја види Република Македонија
како независен политички субјект.
Па така Богдановски сметајќи дека
ВМРО-ДПМНЕ ја има историската одговорност да се избори за независноста, како партија која единствена се залагала за независна Р.
Македонија, тој максимално се ангажирал во формирањето на партиската мрежа низ Македонија и
иселеништвото.
На 6 и 7 април 1991 година се
одржал Првиот конгрес на ВМРОДПМНЕ во Прилеп во Домот на
културата „Марко Цепенков“. На
конгресот претседателското место
било потврдено за Љупчо Георгиевски, а Драган Богдановски бил
избран за почесен претседател на
ВМРО-ДПМНЕ и со тоа биле побиени сите шпекулации дека тој
имал амбиција да стане претседател на партијата. На вториот ден
на конгресот Богдановски одржал
конференција за печатот. Од мно-
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гуте прашање упатени кон него
ќе го издвоиме прашањето: „Како
ќе опстане Македонија сама, уште
повеќе кога ни Грција, ни Бугарија,
ни Албанија не ја признаваат Македонија?“, на што Богдановски одговорил дека мотото на Конгресот
за обединета и самостојна Македонија надвор од Југославија произлегол од неговата брошура „Обединета Македонија во обединета
Европа“, каде го изразил своето
лично мислење но не и „мислењето и ставот на целокупната ВМРОДПМНЕ.“ Богдановски го истакнал својот став дека „Македонија
нема иднина ниту во една Југославија и сè додека не се распадне таа
вештачка творба, за Македонците
нема никаква иднина и на Македонецот нема да му помогне никаква економска, ниту друга помош.“
Според него, „спасот на Македонија“ бил во „отцепувањето од Југославија и влегувањето на Македонија во Европската заедница.“
Овој конгрес е од особено значење за натамошниот пат по кој
требало да се движи Партијата, затоа што оттогаш и официјално бил
напуштен концептот за конфедеративно преуредување на југословенската федерација. Иако уште
од првите денови на формирањето
главна цел на ВМРО-ДПМНЕ била
отцепување на Република Македонија од СФРЈ и нејзино прогласување за независна држава, сепак
поради низа околности, Партијата
официјално таа цел ја презентирала во завиена форма преку концептот за конфедерација, кој би
бил прв чекор пред конечното осамостојување на Република Македонија. Меѓутоа кога станало повеќе од јасно дека СФРЈ се распаѓа,
без можност за нејзино преуредување, а особено по донесувањето
на Декларацијата за независност
на Република Македонија, ВМРОДПМНЕ само формално го замени концептот за конфедерација
со целосна независност на Р. Македонија, иако во вокабуларот на
партиските претставници тоа било
одамна направено.
По завршувањето на Конгре-

сот и краткиот престој во Македонија, Богдановски повторно се вратил назад во Шведска и продолжил со своите активности. Покрај
тоа што објавил неколку брошури
со историско-политичка тематика, Богдановски посветил големо
внимание на ширењето на партиската мрежа на ВМРО-ДПМНЕ
во Дијаспората. Македонците од
Дијаспората во голем процент ја
прифаќале идеологијата на ВМРОДПМНЕ, од причини што нудела јасна национална програма, но
и поради фактот што корените
на Партијата се наоѓаат токму во
Дијаспората. Во октомври 1991 година во Берлин било одржано советување на секциите (ограноците)
на ВМРО-ДПМНЕ во дијаспората.
На советувањето била донесена
одлука секциите да се прогласат за
задграничен комитет, а берлинскиот огранок станал Централен задграничен комитет. За претседател
едногласно бил избран Драган Богдановски, кој се обратил до македонската емиграција во светот преку првиот број на билтенот „Лист
на ВМРО-ДПМНЕ“.
Иако Богдановски на почетокот од формирањето на ВМРОДПМНЕ, сметал дека младиот
Георгиевски ги исполнувал неговите очекувања за вистински лидер на Партијата, сепак набрзо, кај
него, се покажало дека не е така.
На 4 декември 1991 година, Богдановски во еден напис во „Нова
Македонија“ под наслов „Плива ли ВМРО-ДПМНЕ во бугарска
вода?“, меѓудругото, говори и за
причините за заладувањето на односите со Љупчо Георгиевски. Во
овој напис, Богдановски пишува за
првиот „изблик на бугарофилство
во ВМРО-ДПМНЕ“ кој дошол „за
време на посетата на претседателот
Љупчо Георгиевски во Канада и во
Америка, која траеше од 30 октомври до 17 ноември. Иако Љупчо Георгиевски официјално беше поканет од Секцијата на ВМРО-ДПМНЕ во Торонто, која му ги плати
и авионските билети за него и неговата сопруга, тој кога дојде во
Торонто побегна од членовите на

својата партија и во придружба на
бугарофилот Стојче Наумов, седна во колата на Љубен Христов од
Детроит, познат мповец и претседател на бугаро-македонската црква
‘св. Павле’ во Детроит и заминаа за
САД. Од 1 до 11 ноември кога се
врати во Торонто, Љупчо Георгиевски беше исклучително гостин на
бугароманската врховистичка организација која му ги плаќаше сите
трошоци за него и неговата сопруга… Сите средби што ги имаше
Георгиевски со американските сенатори му беа организирани од бугарското лоби. Дури и лицето што
му преведуваше од англиски беше
човек од МПО.“ На крајот од писмото Богдановски го повикува Георгиевски јавно да и се „извини на
македонската нација заради својата непромислена постапка, и ако
тоа не го стори нацијата ќе го смета за предавник.“ Исто така тој советува ВМРО-ДПМНЕ „да свика
вонреден конгрес и на местото на
национално лабавиот Љупчо Георгиевски да избере претседател национално здрав и сигурен човек“.
Тие постапки на Георгиевски,
очигледно е дека за Богдановски
биле непростива грешка, со што се
создал голем јаз меѓу нив двајца.
Не е тешко да се разбере во каква
ситуација се нашол Богдановски,
кој како голем патриот и родољубец што неколку децении дејствувал во емиграцијата за македонската национална кауза, а воедно и
борејќи се против пропагандите на
Ванчо Михајлов и МПО, неможел
да се помири со фактот што лидерот на партијата што идеолошки ја осмислил соработува токму
со МПО. Иако сеуште имал големо влијание во партијата, а пред
сè меѓу членството во македонската дијаспора, сепак Богдановски не се решил за преземање на
еден радикален чекор како што би
било покренување на иницијатива
за смена на Георгиевски од претседателската функција во ВМРОДПМНЕ. Зошто Богдановски не се
решил на еден таков чекор сеуште
е непознато, но претпоставките
се дека кон крајот на 1991 година
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ВМРО-ДПМНЕ била силна и хомогена партија со членство одано
на својот лидер, кој во тој период
уживал голем авторитет како меѓу
своите сопартијци така и меѓу останатите десноориентирани струи
во Република Македонија. Па поради тоа, Богдановски најверојатно не се ни обидел да прави поделби во Партијата, за да не и направи штета на единствената силна
десноориентирана парламентарна
партија. Воедно, како што опишува во едно свое писмо од 1997 година, кај него можеби и постоел
стравот и тој да не стане „жртва на
недемократските манипулации“ на
Георгиевски, па решил мирно да се
повлече од Партијата.
Крупните превривања во
ВМРО-ДПМНЕ, размислувањата и констатациите на Драган Богдановски во однос на партијата и
посебно кон нејзиниот лидер, придонеле за барања на нови патишта.
Откако увидел дека работите во
партијата која идејно ја осмислил
оделе во надолна линија, решил
да преземе покрупни чекори и да
формира нова политичка партија.
Неговата идеја конечно се реализирала на 28 февруари 1993 година кога во Прилеп била основана
партијата со име исто како неговата прва емигрантска организација
- „Македонски национален фронт“

(МНФ). Партијата, иако се декларирала како национална, требала да биде во демократскиот центар и „да балансира на левицата и
десницата“, со цел да ја „придобие
национално ориентираната интелигенција без разлика на нивната идеолошка припадност.“ Како
своевремено ДООМ, така и во овој
период МНФ требала да ја одигра
улогата на главна политичка сила,
која би ги апсорбирала сите национално ориентирани елементи, без
разлика на која политичка провиниенција припаѓале или идеолошки биле наклонети. Затоа и во името на партијата се содржел зборот
„Фронт“, кој асоцира на заедничка
борба за остварување на националните интереси.
Меѓутоа, на терен реализирањето на оваа идеја на Богдановски не одело според замислата.
Причината била во тоа што тој во
меѓувреме ја напуштил Македонија и заминал за Шведска, без намера во догледно време да се
врати назад. Имено, откако ја напуштил ВМРОДПМНЕ, тој цело време бил подложен на некаков вид притисок да
ја напушти државата.
За тоа говори и фактот што некои лица од
ВМРО-ДПМНЕ по на-

редба на раководството, уште во
периодот пред да ја формира МНФ,
вршеле притисоци и заплашувања
на роднини и пријатели кои контактирале со Богдановски, за тој
побрзо да ја напушти Македонија.
Но, иако тој во 1993 година
трајно ја напуштил Република Македонија и се вратил во Шведска,
не се повлекол во мирен пензионерски живот. Богдановски неуморно пишувал анализи и критики за општествено-политичката
состојбата во Република Македонија, но и текстови поврзани со македонската историја и се до својата
смрт, која го пречекала во 1998 година, останал доследен на иделот
за самостојна и независна македонска држава. Иако за тој идеал страдаше и беше суден, сепак историјата е последниот судија, којашто денес му го обезбедува заслуженото
место.
д-р Марјан Иваноски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ПЛОДНА СОРАБОТКА

Плодна
и
континуирана соработка помеѓу Општинската организациона единица
(ООЕ) на ОРОРМ Тетово и планинарските друштва од градот
под Шара („Тетекс“, „Аргентус
Маун“, „Јелак“, „Љуботен“), се
остварува со години наназад,
што може да послужи како позитивно искуство и за други локални средини.
Во прилог на ваквата оценка се и неодамна организираните кондициони маршеви во
Тетовскиот регион. Всушност,
станува збор за традиционалниот меморијален марш во чест на

Доделена Благодарница на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Дел од учесниците на маршот
прерано починатиот вљубник во
природата, Кирчо Пенев, кој на
релацијата: с.Беловиште-Ливадичко Езеро (н.в. 2.200 метри)
го организира планинарското
друштво „Аргентус Маун“.
На претставниците на ООЕ
на ОРОРМ Тетово, учесници на
маршот, им беше доделена Благодарница за нивниот придонес
во реализацијата на ваквата активност. Посебно заслужува да
се одбележи кондициониот планинарски марш на релацијата:
Попова Шапка-Јелак-Лешница-

Кривошиски Водопади (1.370
м.н.в.) во должина од 18км, што
го организира планинарското
друштво „Тетекс“ во соработка
со ООЕ на ОРОРМ Тетово.
На оваа еднодневна активност, покрај 80-ина планинари
и резервни офицери од Тетово,
учестуваа и: претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски, претседателот на ООЕ на
ОРОРМ на град Скопје, Никола
Ѓуровски и проф. д-р Росе Смилески од Воената академија во
Скопје.

Лешница
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СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ
На 16.септември во с. Беличица, Гостиварско, се одбележа
73-годишнината од значајниот
историски настан и жестокиот
судир помеѓу припадниците на
Третиот тетовски партизански
одред и балистичките формации
кои, како соработници на окукпаторот дејствувале во Западна
Македонија.
Како што е познто, во овој
крвав масакар (19.септември
1944 година), загинати се 21 борец на Одредот, 18 цивили се
живи запалени, а 38 куќи се опожарени.
На чинот на чествувањето,
што тредиционално го организираат боречките организации
на Гостивар и Тетово, учествуваа активисти на ООЕ на ОРОРМ
Тетово, претставници на СЗБ од
НОАВМ на Боговиње, Прилеп и
Кичево, на Гарнизонот на АРМ
Тетово, како и членови на семејствата на загинатите.
По овој повод, на споменобележјето во с.Беличица, свежо
цвеќе во знак на почит и благодарност кон загинатите, положија повеќе делегации меѓу кои,
на Гарнизонот на АРМ и Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Тетово.

Делегации на ООЕ на ОРОРМ Тетово и Гарнизонот на АРМ
полагаат цвеќе пред спомен обележјето во с.Беличица
Пригоден реферат пред
присутните учесници на честву-

вањето презентира, професорот
Радислав Гиновски од Гостивар.

КОНДИЦИОНЕН МАРШ

Пред почеток на маршот на „Жеден“

Една од основните карактеристики на Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Тетово,
со која раководи резервниот
капетан Зоран Кировски е
континуитетот во реализацијата на планираните активности во текот на годината. Неодамна, раководството
на оваа ООЕ во градот под
Шара, организира кондиционен марш во регионот
на Сувогорскиот огранок на
„Жеден“ во должина од 5 км.
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На оваа практична содржина што се реалзира на релацијата од с.Сиричино до месноста
„Дупен Капен“, учествуваа 35
резервни офицери и подофицери
од Тетовскиот регион, односно
од општините: Јегуновце, Теарце, Боговиње и Брвеница.
За време на маршот, учесниците со помош на бусола и

топографска карта ги обновуваа знаењата од географска и топографска ориентација, како и
утврдување на стојна точка.
Во кратката анализа по завршувањето на маршот, Зоран Кировски ги информира
учесниците за остварените резултати во текот на 2017 година, а претседателот на ОРОРМ,

проф.д-р Ѓорѓи Малковски во
своето поздравно обраќање го
нагласи значењето на психофизичкото кондицирање како значаен сегмент од вкупната оспособеност на старешините.
Еднодневното дружење на
активистите на ООЕ на ОРОРМ
Тетово, заврши со заеднички ручек.

ПОСЕТА НА ГОРНО ВРАНОВЦИ

Резервните офицери од пред една од спомен куќите во с. Горно Врановци
Во чест на 11 Октомври, Денот на народното востание, 30ина активисти на Општинската
организациона единица (ООЕ) на
ОРОРМ Тетово, со која раководи
резервниот капетан Зоран Кировски, на 6.октомври го посетија историското Горно Врановци, што
се наоѓа на 30-ина км од Велес.
Како што е познато, во Горно
Врановци од средината на септември до 13.ноември 1944 година, се
наоѓала законодавната и извршната власт на новоформираната Демократска Федерална Македонија
(Президиумот на АСНОМ, Поверентствата), како и Главниот штаб
на НОВ и ПОМ, ЦК на КПМ, раководството на ОЗНА и печатницата
„Гоце Делчев“ во која се отпечате-

ни првите брови на „Нова Македонија“ и на „Млад Борец“.
Во Меморијалниот комплект
кој опфаќа пет спомен-објекти, се
наоѓа постојана историска поставка со бројни содржини – фотографии, документи, мапи за воените
операции, работната соба на командантот на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ, Михаило Апостолски.
Од она што можеа да го видат и да го слушнат од кустосот
Марин Клифов, активистите на
ООЕ на ОРОРМ Тетово се стекнаа со поцелосни информации и
со силни впечатоци за почетоците
и карактеристиките во функционирањето на младата македонска
држава. Во контекст на ова, треба

да се нагласи дека Президиумот
на АСНОМ го организирал целокупниот општествено-политички
живот на слободната држава, а
Главниот штаб раководел и ги коородинирал завршните операции
за целосно ослободување на Македонија.
Покрај престојот на државното, военото и партиското раководство, во овој период во Горно
Врановци престојувале и Американсата и Британската воена мисија, во селската џамија функционирала болница, а во блиското село Долно Лисиче, офицерска
интендантска школа.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово
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Усовршување на воените вештини

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ВО ГАЃАЊЕ СО ПИШТОЛ
7,62 ММ
На 3.јуни, на стрелиштето
„Долно Оризари“ се оддржа државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62 мм, подготвително на реден број 1. На натпреварот на кој
учествуваа 100-ина млади резервни офицери и подофицери од 20
општински организациони единици (ООЕ) на ОРОРМ, рамноправно со колегите се натпреваруваа и
3 женски екипи – претставници на
секциите на резервните офицери
– жени од Скопје и од Свети Николе. Покрај нив, во натпреварот
учествуваа и 18 студенти од Институтот за безбедност, одбрана и
мир, со цел, да стекнат практино
искуство во ракувањето со пиштол М-51.
Пред почетокот на натпреварот, претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, презентира куса информација за планираните и остварените активности на Организацијата во 2017
година.
Државниот натпревар се реализра со логистичка поддржка
на Командата за обука и доктрини
(КОД), со која командува полковникот Љубенчо Петровски.
Во реализацијата на планираните содржини и неопходните мерки според Упатството за
гаѓање со пешадиско оружје, непосредно беа вклучени: капетанот Драган Лабаковски и постарите водници Благој Гочев, Зоран
Темов и Али Асанов. За најдобри екипи беа прогласени: Скопје (1.место); Св.Николе (2.место),
и Кичево (3.место). Поедничено
најдобри беа: Валерија Ванева од
Св.Николе (1.место со 47 погодоци); Зоран Мирчески од Кичево
(2.место со 41 погодок) и Ивана
Начарова од Скопје (3.место со 40
погодоци).
Со својот висок пласман младата приправничка – полициско
службеник во ПС Штип, Валерија
Ванева претставуваше пријатно

Подготовки за гаѓањето

На огнена линија

Дел од учесниците на државниот натпревар
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Проф.д-р Ѓорѓи Малковски, ги информира натпреварувачите за остварените активности на ОРОРМ во 2017 г.
изненадување меѓу учесниците
на државниот натпревар, на кој во
изминатите 10-ина години ниедна
учесничка од понежниот пол нема
остварено ваков резултат. Таа, по
овој успех на национално ниво се
стекна со мсожност да учествува на меѓународен натпревара во
гаѓање со пиштол што ќе го организира Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери
(CIOR) при НАТО алијансата во
која членуваат 34 држави, членки на НАТО и на ПзМ, меѓу кои
и ОРОРМ.
Еднодневното дружење на
учесниците на натпреварот заврши со заеднички ручек во касарната „Алекса Демниевски – Бауман“ во Велес.
Живко Трајановски

Валерија Ванева од Св.Николе (1.место поединечно со 47 погодоци)

ООЕ на ОРОРМ од Скопје (1.место екипно)
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Незаборав

115 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА АНГЕЛ ВИНИЧКИ

Ангел Винички е роден 1867
година во Виница. Уште како мал
останал без својот татко. Неговото одгледување, воспитувањето
и љубовта му се подарени од неговата вредна мајка - Божана. На
многу млади години го осознал
страдањето на македонскиот народ и постојано размислувал
како да се ослободи од петвековниот ропски живот.
На 23.октомври 1893 година, во Солун, Даме Груев, Христо
Татарчев, Петар Попарсов, Иван
Хаџиниколов, Андон Димитров
и Христо Батанџиев ја формираат Македонската револуционерна
организација која имала за цел да
го организира македонскиот народ на вооружено востание. Организацијата имала Централен
комитет со седиште во Солун,
а во останатите градови и села
се формирани местни револуционерни комитети.
Меѓу првите активности на
Ангел, било запознавањето со
Гоце Делчев и Даме Груев, кои во
тоа време биле учители во штипско Ново Село и верувале дека:
„Ослободувањето, од Османлиското царство, може да се оствари само со пушка во рака“.
Идеологијата на Гоце и Даме, Ангел ја прифатил и тајно ја ширел помеѓу своите сограѓани и
граѓаните од околните места. Ангел заедно со неговите сограѓани Спиро Ампов и Ѓорѓи Јованчев меѓу првите месни комитети,
го формирале Виничкиот местен
револуционерен комитет. Гоце
Делчев ги следел активностите
на месните комитети и имал голема доверба во Ангел баба Божанин и го назначил за свој курир, именувајќи го со прекарот
„Винички“. Гоце за Ангел рекол:
„Селанец со вродени позитивни
карактерни црти и со ретка преданост на револуционер, решен
секогаш да изгори во огнот за
слободата на Македонија”.

Ангел Винички
Ангел Винички, пак, во
една прилика на Гоце Делчев
му рекол: „Ако чуете, некој ден,
дека ме убиле на границата, да
не верувате. Уште не е роден
тој Турчин кој може да ме убие
или жив да ме фати. Се плашам
само од некое подло предавство
на некој член на Организацијата.
Но, дури не видам, пред мене, да
се тркалаат лешеви, дури не го
испукам и последниот куршум,
нема да умрам“.
Во тоа време Гоце Делчев,
тајно, формирал работилница за
изработка на бомби, која била организирана на планината Осогово во ќустендилското село Саблер, каде што се изработени над
1.500 бомби. Работилницата ја
обезбедувале Ангел Винички

и неговиот соработник, Стоица
Чорбаџиски од село Панчарево.
Ангел и Стоица помагале во изработката на бомбите, и биле успешни организатори и пренесувачи на оружје, писма, телеграми и друг материјал. Тие имале
добра соработка со војводите од
Кочанскиот, Пијанечкиот и Малешевскиот регион.
Ангел е организатор на тајниот пат од Виница за Ќустедил, кој поминувал преку селата
Драгобраште, Грљани, Илиово,
Драмче и Ветрен. Во спомнатите села, Ангел имал доверливи
соработници, кои, при преведувањето на луѓе преку границата и
пренесувањето на оружје и други
материјали, го обезбедувале тајниот пат.
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На 29.септември.2017 г. делегација на ООЕ на ОРОРМ Виница пред спомен плочата на
Ангел Винички во с. Драгобраште
Но, за жал, во тоа време се
случила Виничката афера, при што
турската полиција, ги дознала тајните револуционерни активности на Ангел. Виничката афера се
случила во 1897 година, кога една
банда го убила виничкиот бег, Ќазим-ага и селскиот курир Васе. Со
Виничката афера нанесена е голема штета на Македонската револуционерна организација. Разоткриена е тајноста на Организацијата, разоткриено е дел од нелегално
обезбеденото оружје, дешифрирани
се тајни писма, пронајден е списокот на селата во кои имало скриено
оружје. Турската полиција, барајќи
ги убијците на бегот, спрема македонското невино население од Виница и околните места, применувала репресивни мерки: малтретирање, тепање, затварање и слично,
при што почнала и потерата по Ангел Винички. Ангел, организирал
скриеното оружје во селата, да се
пренесе на други места и тој, за да
не падне во рацете на османлиската
полиција, со сопругата и ќерка му,
заминале за Бугарија во градот Ќустендил. Тој и од Ќустендил ги продолжил револуционрните активности и многу често, илегално, бил
присутен во Виничкиот и Кочанскиот регион, каде што имал чести

судири со турските потери. Посебно е значаен крвавиот судир со турската потера во селото Ветрен на
Црната Скала, при што, тој станал
страв и трепет за турските војници
и полицајци.
Во 1902 година, во месец октомври, Ангел со уште 8 негови
соборци, престојувале на теренот
во село Драгобраште. Тие биле забележени од домашните шпиони
и се предадени на турската власт.
Од турските гарнизони испратена
е чета од 80 турски војници, за да
го ликвидираат Ангел и неговата
дружина, кои илегално престојувале на драгобрашкиот терен. Откако
Ангел и неговата дружина дознале за нивната потера, петмина успеале да се пробијат преку обрачот
на турската чета, а Ангел и уште
тројца се забарикадирале и воделе нерамна борба со турската чета.
При повеќечасовната престрелка,
со турската чета, биле убиени триесетина војници и имало поголем
број ранети. Истовремено биле убиени и тројцата соборци на Ангел,
така што тој останал сам да дава
отпор. Откако ги испукал сите куршуми и куршумите што останале
од неговите тројца соборци, одлучил сам да се убие. Ангел, за да
не остави нешто за трофеј на тур-

ската чета , ги скршил пушките и
револверите, ги скршил камите и
часовниците, ги расфрлил парите
што ги имале, ги соблекол и ги расекол алиштата, седнал на земјата
и со една скршена кама си го прободел срцето. Турската чета настапувала многу претпазливо и чекале
да стивнат пукотниците. Командирот на турската чета, од жители во
селото Драгобраште, утврдил дека
телото со забодената кама во срцето
е на Ангел Винички. Командирот
на турската чета наредил, со тринаесет коли да бидат пренесени убиените и ранетите турски војници,
и мртвите да бидат погребани во
турски гробишта, а четирите мртви
тела на борците да бидат погребани
во гробиштата во Драгобраште, и
тоа, трите мртви тела да се погребат
во еден гроб, а мртво тело на Ангел да се погребе во посебен гроб и
да му се оддаде почит за неговото
херојствво.
При погребот на Ангел Винички, за неговото херојство, освен
жителите од Драгобраште, почит
му оддале и командирот на турската чета со турските војници.
д-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на OOE на ОРОРМ
Виница
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Седници на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ

ДОНЕСЕНИ ПОВЕЌЕ ЗНАЧАЈНИ ОДЛУКИ

Во втората половина на 2017
година, Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ оддржа три
седници во Штип и тоа: на 22.
јуни, на 1. и на 3.ноември. Со седниците раководеше претседателот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Во фокусот на вниманието на овие работни договори, беа
повеќе актуелни прашања од работата на ОРОРМ. Меѓу другото, усвоени беа повеќе значајни одлуки за успешно и непречено функционирање на Организацијата во 2017 година. Така,
беа донесени одлуки од областа
на:
организационо-кадровското функционирање на ОРОРМ;
меѓународната и билатералната
соработка и материјално-финансиското работење.
Тони Мицевски

Потпретседателот, претседателот и секретарот на ИО на
Собранието на ОРОРМ

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Струмица

ПОЧИТ КОН ЗАГИНАТИТЕ ВО МАЈСКАТА
ОФАНЗИВА
На 1.јуни, на спомен костур-

Претседателот на ОРОРМ со активисти од ООЕ пред подигнувањето
на македонското знаме на 11 метарски јарбол

ницата „Варница“, на магистралниот пат Струмица-Валандово, се
одбележа 73-годишнината од Пролетната офанзива во НОАВМ.
Како што е познато, Пролетната офанзива, како операција од
стратегиско значење во 1944 година, е преземена од страна на германските и бугарските окупаторски сили, со цел, да се разбие и да
се уништи македонската војска.
По овој повод, Организацијата на резервните офицери на
Р.Македонија (ОРОРМ), на спомен-костурницата организира поставување на македонското знаме
на 11.метарски јарбол.
Во името на ОРОРМ, знамето
го подигна претседателот проф.др Ѓорѓи Малковски, заедно со
учесниците во НОАВМ, Раде Гогов – Црноречки и доктор Никола
Стојановски.
Во знак на почит кон загинатите во мајската офанзива, свежо
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Претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски со в.д. градоначалникот на Општина Струмица,
Костадин Костадинов и претседателот на Советот на Општината, Јосиф Христов на трибината на тема
„Природните ресурси, повод за војни“.

Претседателот на ОРОРМ со учесниците во НОАВМ, Раде Гогов – Црноречки, доктор Никола Стојановски и
други соборци

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе пред спомен костурницата
„Варница“

свеќе на спомен-костурницата положија повеќе делегации меѓу кои;
в.д. градоначалникот на Општина Струмица, Костадин Костадинов и претседателот на Советот на
Општината, Јосиф Христов.
Одбележувањето на овој значаен историски настан беше збогатено и со организираната трибиниа на тема „Природните ресурси,
повод на војни“, на која воведно
излагање презентира д-р Гоце Георгиев од Виница.
Пецо Фончев
секретар на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Струмица

ОФИЦЕР - 35
ДОКТРИНИТЕ ЗА ВОЈНА ДА СЕ ЗАМЕНАТ СО
ДОКТРИНИ ЗА МИР
Изградбата на Концепт за
РС со оптимален модел на организираност на РО во функција
на мирот и безбедноста за воспоставвување на истиот во РМ,
а со цел да е компатибилен и со
реална можност за соработка и
во ЦИОР-НАТО и придонес за
истата цел во ЕАР
Едноставно, промените во
општествено – политичкиот и
економскиот систем на РМ отворија бројни прашања од областа
на безбедноста, мирот и одбраната, особено за активните ВС и РС
како нејзин интегрален дел што
всушност ја чинат суштината на
воената организација. Самата
воена организација претставува
релативно самостоен социјален
ентитет со специфичен начин на
потполнување,централизирано
командување,единсвен
принцип на едукација и утврден систем на старешинсво кој ги следи промените во општеството и
соодветно на нив го менува местото, улогата, структурата, па
и начинот на употреба. Со тоа
се отвора прашањето на факторите кои го детерминираат
концептот на изградбата и развојот на воената организација
во новите услови. Одговорот ке
го добиеме откако ке се соочиме со извесен број системски и
социо – политички фактори и
тоа: национално – историските претпоставки,основните економски и техничко – технолошки, карактеристики на политичкиот систем, социо - стратификациските карактеристики
на заедницата, просторно- популациските и воената доктрина.
Откако се утврди влијанието на
овие фактори се оформи и оптималниот модел на воената организација. Самиот модел претпоставува определени карактеристики, цели, трошоци и алтернативи. Во таа смисла, значајно

(продолжува од претходниот број)

д-р Ристо Петков
внимание се посвети на националните и на интернационалните модели на воено организирање, посебно во услови на политички и воени кризи. Сето ова
содржински го претставив во
еден логично историски след со
дефинирањето на најзначајните
поими користени во анализата
и истражување на воената организација. Потоа, следува историскиот развој на воената организација со осврт и анализа на
најзначајните епохи.Тежишниот
и најзначајниот дел го анализирав низ содржините кои се однесуваат на основните фактори
кои го детерминираат оптималниот модел на Концептот за РС
на воената организација на РМ,
и е анализиран како посебен дел
на оптималниот модел со следните препораки и тоа за:
- едукацијата и имплементација на стратегискиот концепт
на ОРОРМ-ЦИОР да се поддржува и промовира преку општествените и културни вредности
за човековите права, толеранцијата, безбедноста, мирот и да

се идентификуваат решенија за
организирање и хармонизација
помеѓу активната-пасивната резерва и професионалниот состав
на Армијата,
- креирање компензационен
пакет во однос правилата и регулативите помеѓу АРМ-РС со
осигурување на компитабилноста на двете страни,посебно со
РО за воената и цивилната компонента бидејќи тие со едната
нога се во воениот,а со другата
во цивилниот камп.
- создавање решенија за
поддршка од страна на воената
резерва во однос на цивилно-воените големи настани како што
се природни катастрофи и други
несреќи и закани,
- постојана едукација за
безбедност и мир како решение на проблемите на нациите
и пат кон заедичка евроатлантска стабилност со намери за нов
пристап на партнерство за мир,
- статус на РО во општеството, законска рамка во однос на
РО, политиките кои ги водат државите во однос на поддршката
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на РС и имплементација и капитализација на воената резерва во
однос на интегрирање на цивилниот и воениот персонал во активната служба,
- да се изгради поголем
имич на РО,да се дојде до реални услови кои со Уставот и со
законите се загарантирани да
бидат реализирани за улогата и
значењето на РО како таа треба реално се остварува ( мобилно, оперативно, функционално
или со одредени незначителни
промени во делот на мобилизацијата, опремата, обуката и
слично, а кои ке немат значајно влијание на потребната оперативност да се одговори на
уставната,законската и патриотска обврска)
Со
сегашната општесвена улога и организираност на
ОРОРМ, нецелосно е воочено
значењето на РО во РМ во функција на безбедноста и мирот во
ЕАР. Истражувањето даде одговор на досегашната и сегашната
поставеност на ОРОРМ дополнето со еден нов приод и подготвеност за нов начин на размислување за оптималниот модел на
организираност на РО во функција на безбедноста и мирот во
ЕАР. Во истото се разработува
новиот приод на организираност
на РО во функција на безбедноста и мирот со нов поглед, обид да
се напушти досегашната практика дека мора само преку кофликт
– војна да се дојде до мир и безбедноста и мирот може да се стабилизираат со почитување на
човековите права и слободи како
и меѓусебниот толерантен однос на сите етнички, политички,
економски, верски, културни и
други групации кои треба да се
движат по патот на дијалог, заеднички компромис, почитување,
помирување за ублажување и
намалување на сиромаштијата
како најлош вид на насилство,
а со тоа и избегнување на конфликтот - војната. Најопасен и
секогаш непредвилив е сиромашниот човек-граѓанин.

Со оглед на сите досегашни заклучоци изведени во
посебните делови - глави од истражувањето, можеме основано да ја потврдиме генералната
хипотеза дека, моделот за организираноста на резервните
офицери на РМ во функција на
безбедноста и мирот во Евроатланскиот регион, е значаен дел
од Програмата за превенција,
менаџирање и разрешување на
конфликтите и претставува инструмент на НАТО-ЦИОР и на
Евроатланската
безбедносна
стратегија и политика. Истиот е
во функција и влијае врз креирањето и зајакнувањето на безбедноста и мирот за поуспешна
безбедносна, мировна и одбранбена стратегија и политика на
РМ во однос на превенцијата,
менаџирањето и интервенцијата
во насока за надминување и разрешување на конфликтите. В о
однос на дополнителните - посебни хипотези може реално, за
првата и сите останати четири,
потврдно да се каже дека НАТО
и ЦИОР се кaкo глобални, воено–политички, мултинационални организации кои придонесуваат и суштински ja одржуваат
безбедноста, мирот и стабилноста во Евроатлантскиот регион и дека нивната улога е непроценлива и незаменлива за Реублика Македонија и останатите
Балкански држави.
Во однос втората, посебна хипотеза за РМ, потврдено е дека таа постојано се наоѓа во сферата на интересите на
НАТО–ЦИОР и има инзвонредно геостратегиско совпаѓање со
овие организации коишто имаат
интерес тука да има безбедност,
стабилност, мир, човекови права
и толеранција за кои треба по секоја цена да се стори сè од нас и
од нив, за да може тие вредности
да се обезбедат и да се подигнат
на повисоко ниво во овој регион и пошироко. Ако ги земеме
бројките во рамките на светско
ниво каде РМ е пример (за безбедноста е на 112 место, позади

сите земји од регионот што е и
загрижувачки) со што се потврдува зависноста за одржувањето
на овие вредности за државата
во рамките на колективната безбедност.
Во третата хипотеза се потврдува значењето на НАТО
и ЦИОР дека, тие се најмоќни интегративни процеси кои
претставуваат афирмација и
унапредување на постојана интегрална соработка и доверба
во сите општествени области од
живеењето помеѓу РМ, Балканските земји и пошироко во Евроатлантскиот регион.
Четвртата хипотеза го докажува, неопходното побрзо и
потребно рамноправно членство на РМ и ОРОРМ во НАТО
и ЦИОР што е значаен интегративен процес од аспект насочен
кон зачувување на безбедноста
и мирот во РМ и на нејзиниот
општествено-политички, демократски, толерантен и културен
напредок, а со тоа, подоцна и потребниот реален економски развој. Со тоа ќе се постигне и потребното ниво на внатрешната
политичка, стабилност, безбедност и заштита на независноста,
суверинитетот и територјалниот
интегритет на нашата држава за
кој крајна цел треба да биде приемот на РМ – ОРОРМ во НАТО
- ЦИОР и во Европската унија.
И со последната, посебна петта хипотеза, се докажува
дека рамноправното зачленување на РМ-ОРОРМ во НАТОЦИОР претпоставува развиена
меѓудржавна воено-политичка,
економска, културна и спортска
определба за целосно респектирање, придонес и афирмација на
балканската регионална безбедност и мир со толерантен однос
помеѓу заедниците и повисоко ниво на демократизација на
општеството со задоволување и
остварување на повеќе човекови
права и слободи.
д-р Ристо Петков
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

КОНДИЦИОНО-ЕДУКАТИВЕН МАРШ

Практичните содржини во
функција на проверка на психофизичките способности на резервните офицери и подофицери, се постојано во фокусот на
вниманието на ООЕ на ОРОРМ
Штип со која раководи резервниот поручник Стојанче Димов. Потврда на ова, претставува и неодамна организираниот кондоционо-едукативен марш на кој учествуваа 40-ина членови на ОРОРМ.
Според Програмата, маршот
се реализира на релацијата: Детско одморалиште – локалитет Џа-

мија на Плачковица, во должина
од 18 км.
Активноста
ја
следеше
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, кој, пред
учесниците на оваа практична
содржина го истакна значењето на редовното кондицирање и
проверка на психофизичката оспособеност на членството, а ги
презентира и планираните активности на ОРОРМ до крајот на
2017 година.
На локалитетот Џамија, на
1.400 м.н.в., Марјан Љуботенски

од ПД „Лисец“, со помош на топографска карта и бусола, изврши географска и топографска
ориентација, што претставуваше освежување на знаењата на
старешините од ориентација во
просторот.
Соработаката меѓу ООЕ на
ОРОРМ Штип и ПД „Лисец“, се
остварува подолг временски период и претставува позитивен
пример кој, како искуство, би можел да се користи и во други средини во рамките на соработката
меѓу здруженијата на граѓаните.

Учесниците на маршот

ЧЕСТВУВАЊЕ

Од полагањето цвеќе пред спомен бистата на генерал Михаило
Апостолски

На 6.ноември – Денот на
раѓањето на генералот Михаило
Апостолски и на 8.ноември - Денот на ослободувањето на Штип,
градот под Исарот беше исполнет
со славеничка атмосфера.
По повод 111-годишнината
од раѓањето на генералот Апостолски, Извршниот одбор на ООЕ
Штип, пред спомен-бистата организира свеченост на која пред 100ина граѓани резервни офицери,
припадници на АРМ, претставници на локалната самоурпава, негови соборци и ученици, пригодно обраќање за неговиот животен
пат од раѓањето во штипско Ново
Село, па се до извојувањето на
големата победа над фашизмот и
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Делегација на ООЕ на ОРОРМ Штип пред спомен-обележјето на 23 загинати борци за ослободувањето на
Штип во с. Судик
создавањето на сопствена држава,
имаше Стојанче Димов, претседател на Општинската организациона единица.
Во знак на почит кон ликот
и делото на големиот македонски
војсководец и командант на Главниот Штаб на НОВ и ПОМ, пред
спомен-обележјето беа положени
букети свежо свеќе на повеќе делегации (на гарнизонот на АРМ,

на ООЕ на ОРОРМ, на локалната
самоуправа и други).
Чинот на чествувањето беше
збогатен и со настапот на членовите на литературната секција при
гимназијата „Славчо Стојменски“
кои презентираа рецитал во кој беа
содржани повеќе авторски творби
на теми од НОВ и вековнате стремежи на македонскиот народ за
слобода и сопствена држава.

Учесниците на ова чествување го посетија и спомен-обележјето на 23 загинати борци
за ослободувањето на Штип во
с.Судик, каде што во знак на почит кон загинатите положија
цвеќе.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

Регионален марш во Кратовскиот регион

ПРОВЕРКА НА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ
Проверката на психофизичките способности на резервните
офицери и подофицери е постоја-

но во фокусот на вниманието на
ОРОРМ. Во контекст на ваквата
програмска определба, во Орга-

Капетан Митре Богданов од Вториот пешадиски баталјон
од Штип, со помош на топографска карта и бусола изврши
географска и топографска ориентација во просторот.

низацијата редовно се планираат
кондиционо-рекреативни маршеви на општинско и на регионално
ниво кои се реализираат на различни релации во Р.Македонија.
Потврда на ова претставува и организирањето
кондиционо-рекереативен марш на 7.октомври
на кој учествуваа 80 членови на
ОРОРМ од осум општински организациони единици од источниот
дел на Македонија и од Скопје.
Оваа практична активност,
во знак на одбележување на
65-годишнината од основањето
на ОРОРМ и 25-годишнината од
функционирањето на автономниот одбранбен систем, се изведе во
Кратовскиот регион. Според Про-

ОФИЦЕР - 39
грамата, маршот се реализира на
релацијата: локалитет „Лисец“ –
с.Каврак на ограноците на Осоговските Планини, во должина од
7 км. На локалитетот „Лисец“, на
1.352 м.н.в., капетан Митре Богданов од Вториот пешадиски баталјон од Штип, со помош на топографска карта и бусола изврши
географска и топографска ориентација во функција на освежување
на знаењата на старешините од
ориентација во просторот.
Во студеното октомври претпладне, маршот се изведе во зимски услови по снежна покривка
на патеката, што претставуваше
посебно пријатно доживување за
учесниците.
По кратката анализа на оваа
значајна практична активност,

што ја направи претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, во кругот на црквата во
с.Каврак дружењето заврши со
заеднички ручек – војничкото

гравче што го подготви Првиот
логистички баталјон од Штип со
кој командува потполковник Лазар Ѓуров.
Живко Трајановски

Дел од учесниците на маршот

ПОЛИТИЧКАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ЗАКАНА ИЛИ
ШАНСА ЗА ДРЖАВАТА

д-р Гоце Георгиев
Гледано од оптимистички аспект, политичките аспекти на глобализацијата може да создадат
поволни шанси за државата, но и
да ги намалат. „Се поставува прашање дали државата умира, дали
исчезнува нацијата-државата, или
пак, настапила криза на државата?“ Затоа, развојот на глобализацијата не треба да се толкува
како замена за власта на државата или присвојување на нејзиниот суверенитет, туку само како

обид за градење и унапредување
на глобалното управување. Ако
се земе предвид ефикасноста на
државите доколку би дејствувале
самостојно, сигурно би дошле до
заклучок дека тие би биле послаби (политички, економски, воено) и неделотворни, за разлика од
ефектот кој може да го постигнат
доколку пристапат кон регионалните или меѓународните институции, преку кои може заеднички да настапат и да ги постигнат

глобалните цели. Промените настанати од глобализацијата веројатно е дека државата мора да
ги преживее сите „револуции“ настанати од нејзините процеси. Но,
голема е веројатноста дека државата ќе претрпи одредени промени во економските, надворешнополитичките и безбедносно-одбранбените аспекти (начинот на
војување), иако промените или
измените во споменативе аспекти
не значат дека државата ќе исчезне од глобалната сцена. Измените ќе бидат во насока на намалување на суверенитетот на државата и пренесување на политичката
моќ на глобалните институции.
Меѓутоа, за глобализацијата може
да се каже дека е успешен процес
доколку ги трансформира или ги
реконструира постојните недемократски земји и нивните недемократски системи. Затоа, иако во
светски рамки се соочуваме со
политизација преку деполитизацијата на државите, најдобро е да
се направи комбинирано решение
од кое полза ќе имаат и државите и меѓународните институции.
Тоа подразбира дека во глобал-
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ната ера националните држави не
постојат без светските општества
и светските општества не постојат
без националните држави.
Ако се водиме и според фразата на Фридрих Ниче (Friedrich
Wilhelm Nietzsche), кој вели дека
времето за ситна политика е завршено, тогаш и не треба да значи дека глобализацијата е виновникот за поништување на државата и одземање на националната
и државната индивидуалност и
идентитет. Меѓутоа, ако глобализацијата наметнува избор или
алтернатива за државите, која повеќето ја препознаваат како загуба на националната самостојност,
а за возврат нуди добивање транснационална соработка, тогаш не
треба на ова да се гледа како лошо
и негативно.
Зошто улогата на државата е
сè уште важна говорат ставовите
на неколку реномирани експерти. Меѓу нив е и Гиденс (Gidens),
кој прави компарација помеѓу државата и гигантските компании.
Така тој вели дека државата има
територија, а компаниите немаат,
државите имаат пристап во воената моќ и ги држат под контрола средствата за насилство додека
компаниите немаат, и државите сè
уште се одговорни за воспоставувањето на законската регулатива
која влијае врз корпорациите во
однос на начинот на кој тие може
да дејствуваат.
Исто така и Хантингтон
(Huntington) во делото „Судир
на цивилизациите“ говори за тоа
дека националните држави и понатаму се во фокусот на светските случувања, затоа што државите не се здружуваат во некои
„блокови“ како оние за време на
Студената војна, туку се формираат седум или осум светски цивилизации. Во сличен контекст е
и видувањето на Хенри Кисинџер
(Heinz Alfred "Henry" Kissinger),
кој истакнува дека меѓународниот
систем во XXI век ќе се состои од
најмалку шест главни сили, меѓу
кои: САД, Европа, Кина, Јапонија,
Русија и Индија.

Тргнувајќи од тезата на Хантингтон, за сè уште важната улога на државата во меѓународниот
систем говори фактот што заканите и опасностите што претстојат
неизбежно ќе водат кон концентрирање воена моќ, сè со цел утврдување на сопственоста, безбедноста и стабилноста. Понатаму,
од политичко-безбедносен аспект,
државите се тие што имаат војска,
водат дипломатија, потпишуваат
договори, управуваат со меѓународните организации, влијаат врз
производството и трговијата и водат војни.
Овде, може да го споменеме
и ставот на Пјер Бурдије (Pierre
Bourdieu), за кого синоним за држава не значи само војска и полиција, туку училишта, болници, и
друго. И тој го фаворизира значењето на државата, потенцирајќи
ги нејзините социјални можности.
Меѓутоа, времето на современата
глобализација носи низа несигурности и закани кои ќе бидат главна преокупација за државите и за
нивната национална безбедност.
Во контекст на Вебер (Webber),
државата е најмоќната институција од моментот кога стекнала
легитимен монопол на сила на одредена територија и поради тоа
тој смета дека политиката подразбира „настојување да се подели моќта или настојување да се
влијае врз поделбата на моќта помеѓу државите или помеѓу групите во рамките на една држава“. Од
ова констатираме дека Вебер инсистира на територијалност, што
не се совпаѓа со дилемите на новиот светски поредок кој ќе преудицира „прекинување на постојната
врска помеѓу националната сувереност и националната безбедност“. Сепак, и покрај тоа, јасно е
дека феноменот глобализација генерира безбедносни проблеми кои
ги надминуваат границите на суверената држава, но безбедноста
претставува и поле каде што ќе се
одлучува за иднината на државата
и нејзиниот опстанок во глобалниот систем.
д-р Гоце Георгиев
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