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ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Научен собир „Македонија по Балакнските војни,
Букукрешкиот договор - 100 години потоа“

МАКЕДОНИЈА_
И 100 години по Букурешкиот договор, Македонија сеуште
ги трпи последиците од актот со
кој беше распарчена нејзината етничка територија. Нашите соседи се обидуваат да го попречат
евроатлантското интегрирање на
Македонија и пред меѓународната јавност не претставуваат како
загрозувачки фактор за нивната
стабилност и територијален интегритет плашејќи се дека со отворањето на границите ќе дојде
до културно и духовно обединување на македонскиот народ. Ова
е основниот заклучок од научниот собир на тема „Македонија по
Балканските војни, Букурешкиот договор – 100 години потоа“,
што се одржа во Домот на АРМ
во Скопје.

МОНЕТА ЗА ПОТКУСУРУВАЊЕ
Организаторите на собирот (Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија,
Институтот за национална историја и Институтот за историја на Филозофскиот факултет
при Универзитетот „Св.Кирил
и Методиј“), преку презентираните 15-ина научни, стручни и
експертски трудови, направија
сериозен обид од сегашна историска дистанца да се даде релевантна оценка за далекусежните
последици од Балканските војни
за Македонија и за македонскиот
народ, за неговата борба за ослободување и обединување во сопствена држава.

„За Буркурешкиот договор
имаше битно влијание факторот
европски големи сили кои застанаа зад тогашните балкански држави и му дадоа легитимитет. Позициите, политиката и интересите на европските големи сили беа
такви што Македонија секогаш
служеше како монета за поткусурување, за воспоставување поредок на Балканот, преку кој тие
ќе ги обезбедат сопствените регионални интереси“, нагласи во
воведниот реферат проф.д-р Михајло Миноски.
„Букурешкиот договор е историски настан со кој се удрија
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Димитријевски, д-р М. Солунчевски, м-р Л. Ѓурковска,
м-р Р. Коруновски, м-р З. Стојкоски, м-р О. Цацков, м-р Г. Георгиев ,О. Митевски,
Ж. Трајановски, С. Илиевска, В. Котески, М. Стевановски, С. Димов, Т. Мицевски
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Дел од присутните на Научниот собир
темелите на поделбата на македонската етничка територија и и
се нанесе многу зло на македонската нација и држава. На овој
научен собир ги интерпретираме
историските настани 100–години
потоа, што значи ги доживуваме
онака како што ни се наметнуваат – непризнавање на македонската нација и име и причините
зошто е тоа така. Тие причини се
длабоко вкоренети во Букурешкиот договор, кога малите балкански држави се окрупнија и се
проширија на македонските етнички територии, кога е разбиена геополитичката, етничката и
економската целина на македонскиот народ, а на македонското национално и ослободително

Од излагањето на
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

движење му е нанесен катастрофален удар“, истакна меѓу другото историчарот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски.
Поздравни обраќања до
учесниците на научниот собир
имаа: претседателот на Главни-

от одбор на СЗБ од НОАВМ, генералот во пензија Тодор Атанасовски, амбасадорот во МНР
Јон Ивановски и претседтелот на
Светскиот македонски конгрес
Тодор Петров.
Ж. Т.

Дел од презентерите на научни, стручни и експертски трудови

Дел од презентерите на научни, стручни и експертски трудови

ОФИЦЕР - 3
Државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62мм

УСОВРШУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ВЕШТИНИ
Во Програмата за едукација
и обука на Организацијата на
резервните офицери на Р. Македонија, содржините од практичниот дел, за кои постои посебен
интерес кај младите старешини,
се во фокусот на вниманието во
2013 година.

1 место за екипата на ООЕ на
ОРОРМ Кичево
Врз основа на ваквите програмски определби, на 8-ми
јуни, на стрелиштето „Долно
Оризари“, се одржа традиционалниот државен натпревар во
гаѓање со пиштол 7,62 мм на
реден број 1, со цел, учесниците да се запознаат со тактичкотехничките карактеристики на
оружјето и да ги усовршат воените вештини за што поуспешно
ракување со него.

2 место за екипата од Институтот за
безбедност одбрана и мир
На оваа значајна програмска активност, на која учествуваа екипи од сите Општински организациони единици
(ООЕ) на ОРОРМ со 130 учес-

ници, рамноправно со резервните старешини, се натпреваруваше и една екипа на студенти од
Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје. Покрај
нив, во натпреварот учествуваа
и две женски екипи – претставници на Секциите на резервните офицери – жени од Скопје и
од Велес. Активностите на натпреварот започна со постројувањето и со предавањето рапорт
од претседателот на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ од Велес, резервниот поручник Дејан
Гавазов.
Во поздравното обраќање,
претседателот
на
ОРОРМ,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски го

3 место за екипата на ООЕ на
ОРОРМ Скопје 1
нагласи значењето на ваквите содржини од практичниот
дел на обуката, кои, покрај дружењето, придонесуваат за јанење на натпреварувачкиот дух
меѓу младите резервни офицери
и подофицери кои врз доброволна основа ги усовршуваат своите знаења и вештини во ракувањето со пешадиското оружје.
„Нашите плански активности
во едукацијата и во обуката ги
координираме со МО и ГШ на
АРМ, согласно со стандардите на НАТО и Меѓусојузничката конфедерација на резервните
офицери (CIOR). Соработката
со овие органи се остварува во

3 место поединечно резервниот
капетан Јован Јовановски од
ООЕ на ОРОРМ Радовиш
континуитет од создавањето на
автономниот одбранбен систем
на Република Македонија, врз
основа на што, ОРОРМ постојано се потврдува како значаен
кадровски потенцијал во одбраната“, нагласи, меѓу другото,
претседателот Малковски.
Во однос на претстојните
активности до крајот на 2013
година, тој потсети на позначајните и приоритетните, меѓу
кои, спаѓаат: научниот собир

2 место поединечно резервниот
водник Зоран Мирчевски од
ООЕ на ОРОРМ Кичево
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1 место поединечно резервниот
водник Живко Ѓорѓиоски од
ООЕ на ОРОРМ Кичево
„100-години од Балканските
војни, Букурешкиот договор и
потоа“; техничките собири во
Гарнизоните на АРМ во Штип
и во Кичево; учеството на летниот Конгрес на CIOR во Чешка и учеството на Јазичната академија во Полска. Гаѓањето се
изведе со логистичка поддршка
на Командата за обука и доктрини. Текот на реализацијата на
планираните содржини ги следеше заменикот на командантот
на КОД, полковникот Љубенчо
Петровски, а во нивното изведување непосредно беа вклучени: мајорот Дејан Јовановски
(раководител на гаѓањето); наредникот Зоранчо Марковски и
постариот водник Влатко Јоси-

фов од Првиот логистички баталјон.
По еднодневното дружење на учесниците на државниот натпревар, во кој учествуваа 30 екипи, беа сумирани остварените резултати. За најдобри
екипи беа прогласени: Кичево (1
место),; Институтот за безбедност одбрана и мир (2 место); и
Скопје -1 (3 место). Поединечно,
најдобри беа: резервниот водник
Живко Ѓорѓиоски од Кичево (1
место со освоени 44 погодоци од
можни 50); резервниот водник
Зоран Мирчевски од Кичево (2
место со освоени 41 погодоци);
и резервниот капетан Јован Јовановски од Радовиш(3 место со
осовени 41 погодоци).

Најдобра од учесниците од
понежниот пол
Александра Димовска од Скопје

Обраќање на претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски
Поединечно, меѓу учесниците од понежниот пол, најдобра беше Александра Димоска од Скопје. Таа, со освоените 40 погодоци од можни 50,
претставуваше вистинско изненадување кај учесниците на
натпреварот, бидејќи за првпат држеше пиштол во раката
и без претходни подготовки во
совладувањето на вештините
во гаѓањето, освои висок резултат. Оваа едноднвена практична активност заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче во касарната
„Алекса Демниевски – Бауман“
во Велес.

Гаѓањето се изведе со логистичка поддршка на Командата за обука и доктрини

Ж. Т.

ОФИЦЕР - 5
“ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ОД НОАВМ”
(Продолжува
број)

од

претходниот

41. МНОД НА НОВЈ
Оваа дивизија е формирана
во с. Шешково-Кавадаречко на 25
август 1944 година. Во нејзиниот состав формациски влегуваа
следните МНОБ: 2. до почетокот
на октомври 1944 и повторно од 6
декември 1944, 10. до 6 декември
1944, 11. од септември до 6 декември 1944, 8. од 6 декември 1944 до
крајот на војната, 12. од 6 декември
1944 до крајот на војната и 17. од 6
декември 1944 до крајот на војната.
Командниот состав на дивизијата беше: Команданти Тихомир Милошевски-Тиќо, командант
Наум Веслиевски-Овчар, Методија
Поповски-Мајка, командант од 6
декември 1944 Политички комесари Стојан Бочваров, политички комесар од 25 септември 1944 Раде
Гогов-Црноречки, политички комесар Наум Наумовски-Борче, политички комесар од август 1944 Ѓоре
Симоновски, политички комесар
од 6 Ѓорѓе Шарановиќ, началник
на штабот од 25 септември 1944
Бено Русо-Коки, началник на штабот Вуко Турковиќ, началник на
штабот од 6 декември 1944
Дивизијата формациски дејствуваше под командата на ГШ на
НОВ и ПОМ до почетокот на месец
октомври 1944 година, а потоа вле-

Спомен костурница на загинатите борци во НОВ од Велес и велешко

зе во состав на XV (II македонскибитолски) МНОК на НОВЈ. Таму,
таа, останува се до 6 декември 1944
година, и по воената реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ,
формациски повторно потпаѓа под
директна команда на ГШ на НОВЈ
за Македонија каде останува сé до
крајот на војната. Бројниот состав
на дивизијата при формирањето,
изнесуваше 1300 борци и старешини. За кратко време тој број порасна на 2723, а на крајот на војната,
на 15 мај 1945 година, составот на
дивизијата ја достигна бројката од
5181 борец и старешина. Нејзините единици главно делуваа на просторот на Тиквешијата, Повардарието и реонот на Прилеп. Во рамките на овие операции, дивизијата
водеше борби по комуникациите
Битола-Прилеп, а по капитулацијата на Бугарија, таа воспостави контакти со бугарскиот прилепски гарнизон за заеднички дејства против
Германците кои надираа од пределот на Битола. Така на 9 септември
1944 година, единиците од составот на 41. МНОД, заедно со бугарскиот гарнизон го ослободија Прилеп и заробија околу 300 германски
војници и околу 60 возила, опрема
во воени складишта и друго. Кратко време потоа, во периодот од 11
до 16 септември 1944 година, следуваат остри борби со германските
единици од составот на борбената
група Гулман и Пабст.
Кон крајот на 1944 и почетокот
на 1945 година, 41. МНОД, дејствува во реонот на Качаник-Урошевац-Гњилане. Таа, таму, заедно со
останатите единици на НОВ и ПОЈ
од Косово и Метохија учествува во
борбите за чистење на теренот од
балистичките борбени формации.
42. МНОД НА НОВЈ
Дивизијата е формирана на 7
септември 1944 година во с. Лисиче-Велешко. Во нејзиниот состав
формациски влегуваа следните
МНОБ: 3. до крајот на војната, 8. до
6 декември 1944, 12. до 6 декември
1944, 14. од 6 декември 1944 до 9

јануари 1945, 7. албанска македонска, од 9 јануари 1945 до крајот на
војната и 1. Артилериска бригада
од 18 февруари 1945 до крајот на
војната.
Командниот состав на дивизијата го сочинува: Команданти
Коста Јашмаков-Јашмак, командант
до 6 декември 1944 потполковник
Милививоје Грозданиќ, командант
од 6 декември 1944 Политички комесари Боро Чаушев-Странџата,
политички комесар Јонче Фотевски, политички комесар Раде Гогов-Црноречки, политички комесар
од 6 декември 1944 Бено Русо-Коки, политички комесар од 6 јануар
1945 Заменици-помошник на политичкиот комесар Коце Солунски,
заменик на политичкиот комесар
Бено Русо-Коки, помошник на политичкиот комесар Мирко Буриќ,
помошник на политичкиот комесар
Началници на штабот Стојан Марковски, началник на штабот од 25
септември 1944 Офицер за безбедност и известување Илија Ѓозев,
офицер за известување Фотограф
Димитар Таки Папакоч, фотограф.
До почетокот на ноември 1944
година 42. МНОД, имаше 4136
борци и старешини. Дивизијата
дејствуваше под командата на 1.
скопска ОЗ, до почетокот на октомври 1944 година, а потоа формациски влезе во составот на XVI
(I скопски) МНОК. Таму, останува
до 6 декември 1944 година, а потоа
формациски влегува во преформираниот ЏВ МНОУК, кој се готвеше
да замине на Сремскиот фронт.
Нејзините единици главно
дејствуваа на поширокиот терен
на подрачјето на Скопје и Велес
по должината на комуникациите
Велес-Скопје и Скопје-Тетово. Во
рамките на овие операции на 1 ноември 1944 година беше нападната
железничката станица во Драчево,
општината во с. Батинци-Скопско,
на 2 ноември е нападнато с. Зелениково-Скопско, на 8 ноември нејзините единици имаа жесток судир
со Германците во пределот на Кар-
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лијак, потоа с. Глумово, с. Шишево
и Гргурница.
Дел од единиците на оваа дивизија како што се 3. и 12. МНОБ,
зедоа активно учество во борбите за ослободување на Скопје, додека пак 8. МНОБ, дејствуваше и
настапуваше од правецот на Велес
и Катланово кон Скопје и неговата
околина. Следни позначјани борби на единиците од составот на 42.
МНОД, се борбите кај Башино Село-Велешко, с. Драчево, с. Зелениково, Сува Гора, Карлијак и други
места. Нејзините единици, на 9 ноември 1944 година, го ослободија
Велес, а во содејство со единиците
од составот на Кумановската дивизија по тродневни жестоки борби,
на 13 ноември 1944 година, го ослободија главниот град на Федерална Македонија-Скопје. Дел од
нејзините единици учествуваат и
во операциите на приодите кон Тетово и во ослободувањето на овој
град. Следуваат операциите на единиците од составот на оваа дивизија во реонот на Прешево, Бујановац, Гњилане, каде водеа жестоки
борби со остатоците од балистичките сили при чистењето на теренот.
По воената реорганизација,
во декември 1944 година, дивизијата е реорганизирана и пополнета со нови борци и беше подготвена да замине на Сремскиот фронт.
Сега 42. МНОД, беше ставена под
командата на реорганизираниот
ЏВ МНОУК на НОВЈ до 21 април
1945 година, а кога штабот на корпусот беше расформиран од страна
на Врховниот командант на НОВЈ
таа преминува под директна команда на штабот на И ЈА. Во април
1945 година, 42. МНОД на НОВЈ
има околу 7000 борци и старешини. Таа, имаше извонредно жестоки борби на Сремскиот фронт. 42.
МНОД на НОВЈ вложи огромни
сили во напорите за конечната победа над фашизмот уште од првиот
ден 12 април на пробивот на фронтот па сé до 9 мај 1945 година, а
и подоцна во чистењето на теренот
во Босна од остатоците на реакционерните сили.

Партизански одред Димитар Влахов
48. МНОД НА НОВЈ
Оваа дивизија е формирана
на 28 септември 1944 година во
с.Пласница-Кичевско. Во нејзиниот состав формацски дејствуваа
следните МНОБ: 1., до крајот на
војната, 6., до 6 декември 1944, 15.,
до 6 декември 1944 и 4. албанска
МНОБ до 29 ноември 1944, 2. од 6
декември 1944 до крајот на војната, 7. од 6 декември 1944 до крајот
на војната, 14. од 9 јануари 1945 до
крајот на војната и 2. артилериска
бригада од 18 февруари 1945 до
крајот на војната. Бројната состојба на дивизијата, по формирањето, изнесуваше околу 3328 борци и
старешини.
Штабот на дивизијата го сочинува: Команданти Петар БрајовиќЃуро, командант Чеде ФилиповскиДаме, командант од 13 октомври
1944 Боро Милевски, командант
од 6 декември 1944 Заменик-командант Чеде Филиповски-Даме,
заменик командант Политички комесари Перо Ивановски-Тиквар,
политички комесар Ѓоре Велковски
политички комесар од 13 октомври 1944 Боро Чаушев - Странџата, политички комесар од 6 декември 1944 до почетокот на март 1945
Ратко Родовиќ, политички комесар
од почетокот на март 1945 Петар
Пепељуговски - Стојче - Црвениот,
политички комесар од втора половина на април 1945 Заменик на политичкиот комесар Ѓоре Велковски
- Коста, заменик на политичкиот
комесар Началници на штабот Вуко
Турковиќ, началник на штабот Владо Стрезовски, началник на штабот
Дако Кундачина, началник на шта-

бот од 6 декември 1944 Офицер за
безбедност Атанас ЗабазновскиРуски, офицер за безбедност .
Штабот на 48. МНОД, од 25
септември 1944 година, до новата военотериторијална реорганизација на територијата на Македонија на три КО од 10 октомври
1944 година, ја вршеше и улогата
на штаб на 4. ОЗ. Штабот на 4. ОЗ
дотогаш раководеше и ги координираше борбените акции на овој
терен. По формирањето на КО, во
почетокот на октомври 1944 година, 48. МНОД, формациски влезе во составот на 2. битолска КО,
под команда на XV (II битолскимакедонски) МНОК. Штабот на 48.
МНОД, во почетокот на октомври
1944 година, координирано започна да ги усмерува своите бригади
во борбени операции против балистичките вооружени формации
на теренот на Кичевско. Овие борби на единиците на 48. МНОД, беа
оценети од страна на ГШ на дивизијата и испратени до ГШ на НОВ
и ПОМ. Во рамките на овие операции во октомври 1944 година, беа
водени борби за ослободување на
Кичево на 8 и 9 и Струга на 18 октомври 1944 година. Во почетокот
на наредниот месец, нејзините единици во содејство со единиците од
составот на 49. МНОД, конечно ги
ослободија Охрид на 7 ноември и
Струга на 8 ноември 1944 година.
Во периодот од 15 до 18 ноември,
следуваа операциите за конечно ослободување на Кичево и неговата
околина, а потоа за ослободување
на Гостивар на 18 ноември 1944
година. Во овие акции на брига-
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дите на 48. МНОД, раководството
на дивизијата се здоби со позитивни борбени искуства во правец на
развивање на стратегијата и тактиката на војување, формирањето на
нови бригади и пополнувањето на
постоечките бригади со нови борци. Во почетокот на октомври 1944
година, заради интензивирање на
борбените дејства во реонот на Порече, од составот на 48. МНОД,
привремено е одземена 6. МНОУБ
и придодадена кон составот на 42.
МНОД. На 11 ноември 1944 година,
6. МНОУБ, повторно формациски е
вратена во составот на 48. МНОД.
На 13 октомври 1944 година,
48. МНОД, формациски влегува
во составот на XV (II македонскископски) МНОК на НОВЈ. Тогаш е
раформирана Четвртата ОЗ, и е извршена промената на командниот
состав на бригадата. Со воената реорганизација на единиците на НОВ
и ПОМ од 6 декември 1944 година,

12 април па сé до крајот на војната
на 9 мај 1945 година, а потоа зедоа
учество во чистењето на теренот од
остатоците на непријателските елементи.
49. МНОД НА НОВЈ
Оваа МНОД, е формирана на
10 септември 1944 година во с. Црноец-Битолско, а во почетокот на
октомври 1944 година во с. Гопеш,
49. МНОД, е реорганизирана и во
нејзиниот состав тогаш влегува 2.
МНОУБ и Костурско-леринскиот
баталјон “Гоче”. Подоцна во нејзиниот состав формациски влегуваат следните МНОБ:. 5. до 6 декември 1944, 7. битолска, до 6 декември 1944, 2., од почетокот на октомври до 6 декември 1944, 9. од 6
декември 1944 до крајот на војната,
6. од 6 декември 1944 до крајот на
војната и Битолско-преспанскиот
НОПО.
Командниот состав на дивизијата го сочинува: Команданти:

Создавање на партизанскиот баталјон Мирче Ацев 1943
оваа дивизија беше подготвена да
замине на Сремскиот фронт во состав на XV МНОУК., 48. МНОД, ќе
остане под командата на штабот на
корпусот сé до 23 април 1945 година, кога беше укинат штабот на XV
МНУК. По укинувањето на штабот
на корпусот од страна на Врховниот командант на НОВЈ, оваа дивизија се најде под директна команда на штабот на I ЈА. Тогаш, во април 1945 година, 48. МНОД, имаше 6259 борци и старешини. Во
рамките на операциите за конечна
победа над фашизмот, единиците
од составот на 48. МНОД, активно
учествуваа уште од првиот ден на
пробивот на Сремскиот фронт на

Васко Карангелески, командант од
25 септември 1944 Чеде Филиповски-Даме, командант од 6 декември
1944 Политички комесари Иљо
Јовчевски, политички комесар од
25 септември 1944
Ѓорѓи Симоновски политички комесар Ѓоре
Велковски, политички комесар од 6
декември 1944 Началник на штабот Ѓорѓе Шарановиќ, началник на
штабот од 6 декември 1944 Владо
Стрезовски, началник на штабот од
15 септември 1944.
При формирањето дивизијата
имаше околу 1500 борци и старешини. Формациски таа дејствуваше под командата на ГШ на НОВ
и ПОМ до почетокот на месец ок-

томври, а потоа по формирањето
на XV (II македонски-битолски)
МНОК на НОВЈ, влезе во неговиот состав. Тогаш дивизијата броеше околу 4200 борци и старешини.
49. МНОД, во рамките на овој корпус остана се до 6 декември 1944
година, кога по воената реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ,
сé до крајот на војната е директно
под командата на ГШ на НОВЈ за
Македонија. Воените дејства на
49. МНОД, по нејзиното формирање, главно се одвиваа на просторот на Пелагонија и Преспа. Тоа
беа операции на единиците од составот на 49. МНОД, против германските единици од составот на
армиската група “Е”, кои во колони
се повлекуваа од просторот на Грција во правец на Битола, а од таму
продолжуваа во два правци РесенОхрид-Струга-Ќафа Сан и Битола-Прилеп-Градско. Единиците од
составот на 49. МНОД на НОВЈ,
учествуваа во борбите за конечно
ослободување на Прилеп, Битола,
Ресен, Охрид, Струга, а потоа и во
борбите против балистите и другите остатоци на соработници на окупаторот за ослободување на Кичево, Зајас и Гостивар.
50. МНОД НА НОВЈ
Оваа МНОД, е формирана
на 17 септември 1944 година во с.
Митрашинци-Беровско. Во нејзиниот состав формациски влегуваа
следните МНОБ: 4. до средината
на октомври 1944, 13. до 6 декември 1944, 14. до 6 декември 1944,
19., од октомври до ноември 1944
и Артилериската бригада до 26 декември 1944 година.
Командниот состав на дивизијата го сочинува: Команданти Кирил Михајловски-Груица, командант од формирање до 3 октомври
1944 Боро Милевски, командант
од 3 октомври 1944 Наум Веслиевски-Заменик-командант мајор Богомил Панов, заменик-командант
од 3 октом Политички комесари
Димче Беловски, политички комесар од формирање до 1944 Началници на штабот Боро Милевски,
началник на штабот од формирање
до 3 октомври 1944 капетан Дако
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Кундачина, началник на Никола Радошевиќ, началник на штабот од 6
декември 1945.
На 10 октомври 1944 година
во с. Лаки на Плачковица, дивизијата е реорганизирана и тогаш
во нејзиниот состав влегоа следните МНОБ: 13., 14., 19. и Артилериска бригада. По формирањето на
51. МНОД, 4. МНОУБ формациски
припадна под нејзина команда. На
1 ноември 1944 година, дивизијата има 4110 борци, 60 офицери, 46
подофицери, или вкупно 4126 борци и старешини. Тие беа вооружени со: 3425 пушки, 95 автомати, 75
пушкомитралези, 20 митралези, 14
минофрлачки и 6 топа. Со приливот
на новодојдените борци, бројната
состојба на дивизијата се зголемува
и таа на 30 ноември изнесува 5108,
а на 2 декември 1944, 6636 борци
и старешини. До формирањето на
Брегалничко-струмичкиот МНОК
51. МНОД, формациски самостојно дејствуваше директно под командата на ГШ на НОВ и ПОМ..
Во средината на месец октомври
формирањер 1944
9 година,
од
д , по
о ф
фор
р р е
Брегалничко-струмичкиот
то на Б
регалничко-струмичкиот

МНОК, оваа дивизија формациски
влезе во неговиот состав. Дотогаш
таа се наоѓаше под непосредна
команда на 3. Брегалничко-струмичка ОЗ. Нејзините единици содејствува со единиците од составот
на ИВ бугарска армија, онаму каде
за тоа имаше потреба. Основните
борбени операции на единиците
на оваа дивизија се одвиваа на потегот на комуникациите БеровоЦарево Село, Штип-Кочани, Радовиш-Штип и Штип-Струмица. Во
рамките на овие операции Берово
неколкупати беше олободувано и
повторно напуштано под силниот
притисок на германските единици
кои се повлекуваа од југ кон север.
Конечно, на 8 ноември 1944 година, е ослободен Штип, а на 9 ноември 1944 година Свети Николе.
Единиците од составот на оваа дивизија не успеаја да земат директно учество во операциите за конечното ослободување на Скопје. Тие
беа планирани за овие операции,
но се задржаа во борбите за ослободувањето на Штип на 8 ноември
1944
остри
бор9 година,
од
д , а потоа,
о о , со ос
р бор
р
би
продолжија
б
и го продолжиј
ја движењето преку

Велес во правец на Скопје. На овој
терен, единиците од соствот на 50.
МНОД, учествуваа во борбите кај
с. Глумово, с. Групчин, с. Копачин
Дол, с. Ларце и конечно, заедно со
борците од составот на 3. МНОУБ,
на 19 ноември 1944 година, го ослободуваат Тетово.
50 МНОД, во својот состав
имаше околу 2450 борци и старешини. Веќе во текот на месец ноември 1944 година, овој број се зголеми на 3523 борци и старешини.
Со воената реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ, од 6 декември 1944 година, оваа дивизија е
расформирана и нејзините борци и
старешини се распоредени во останатите македонски воени единици.
Со реорганизацијата, 51.МНОД, е
преформирана и преименувана во
50. МНОД, на формациското место на веќе укинатата истоимена
МНОД.
проф. д-р Марјан Димитријевски
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
м-р Лидија Ѓурковска
следниот
((продолжува
родолжува
р
у во след
ио број)
р ј)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
На 5 јуни, во Општина Новаци, во знак на почит и трајно сеќавање на загинатиот припадник на
безбедносните сили во воениот
конфликт во 2001 година Пеце Матичевски, беше поставено македонското знаме на јарбол.

На овој чин на чествување,
присуствуваа над четиристотини граѓани од Општина Новаци,
од Могила, од Демир Хисар, и од
Прилеп, како и од МВР, Здружението на бранители „Бедем“, МО,
ЦУК и ДСЗ.

Обраќање на градоначалникот на Општина Новаци Лазар Котевски

Претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски го
подига македонското знаме на
6-метарскиот јарбол
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Пригодно обраќање за животот и делото на бранителот Пеце
Матичевски имаше градоначалникот на Општина Новаци Лазар Котевски, а присутните ги поздрави
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски, кому му припадна честа да го подигне македонското знаме на 6-метарскиот јарбол
поставен до вечното почивалиште
на бранителот Матичевски.
Во оваа пригода, авторите на
наградените литературни творби – ученици во основното училиште „Славко Лумбарковски“ во
Новаци, ги прочитаа своите прозни состави на тема „Хероите на
Македонија во 2001 година“, по
што им беа доделени парични награди. Првата награда и припадна
на Ана Шурбевска од 7-мо одделе-

Полагање цвеќе на гробот на загинатиот бранител
ние, втората, на Благојче Стојановски од 7-мо одделение и третата,
на Ѓорѓи Стојковски од 8-мо одделение. По завршуваањето на свечениот дел, делегации на Општина Новаци, ОРОРМ, Здружението

„Бедем“, АРМ, МВР и на блиски
роднини и пријатели, на гробот на
загинатиот бранител на татковината, положија свежо цвеќе.
Оливер Митевски
член на Извршниот одбор на ОРОРМ

Наградените творби во чест на загинатиот бранител Пеце Матичевски
ХЕРОИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА
Мислам дека сонувам, како
се ова да беше сон, се така си мислам. Но, за жал, тие навистина
загинаа. Загинаа само вистинските херои, затоа што само тие имаа
храброст да се соочат со непријателот на својата татковина, од кои
еден од нив е и нашиот Пеце Матичевски, кој вечно ќе го памтиме.
Поминаа дванаесет тажни години
откако овие херои од заседа и ѕверски беа убиени. Пеце Матичевски
е нашиот никогаш не прежален и
најхрабар херој. Херој, за кој уште
горат нашите скршени срца. За
овие не прежалени херои е направен споменик во повеќе градови,
но во Битола споменикот е највпечатлив затоа што тоа е ангел со издигната рака кон небото. На спо-

меникот се напишани херојските
имиња кои ги загубиле своите животи на 5 јуни 2001 година во одбрана на татковината. Овие бранители заслужуваат и многу повеќе.
Нивното име не смее да се заборави, тоа е име кое вечно се памти, кое засекогаш останува во нашите скршени срца. Тие херојски
имиња се спомнуваат секојдневно,
па понекогаш си мислам дека тие
се уште живеат меѓу нас и не си
заминаа вечно од нашите животи.
На дваесет и две години тој ја изгуби својата младост, ја изгуби за
слобода на својата татковина- Македонија. Пеце, нашиот најголем
херој, кој ќе го носиме вечно во
нашите срца. Пеце Матичевски е
нашата гордост затоа што тој за-

мина од својата татковина за слободата на Македонија, но за жал
никогаш повеќе не стапна во оваа
наша родна грутка. Откако замина тој, Новаци се зави во црно и
остана да тагува и да жали за тоа
храбро момче. Неговите родители
ги остави сами, меѓу четири ѕида
и со голема болка во душата и во
нивното скршено срце, но тие секогаш се со крената глава и горди
на својот храбар син. Тој можеби
си замина од нашиот живот, но не
и од нашите срца кои вечно ќе жалат за нашиот херој- Пеце Матичевски.
Ана Шурбевска VIIб
с. Новаци ОУ. Славко Лумбарковски
(добитник на прва награда)

ХЕРОИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА
Ја сонувам и во песните ја
споменувам, со мислите патувам, а
во сништата ја посетувам. Душата
ми плаче и срцето ми се кине, ќе
овенам, како лист ќе се исушам, ќе
изгорам, пепел ќе се сторам ако почекам , ако не се вратам. Сега ништо не може да ме запре, желбата
ми е голема, ќе се вратам во мојата
земја, во моето родно место.

Пред силата ќе застанам и со
голи раце ќе се бранам. Ќе зборувам за вистината, ќе раскажувам за
неправдата, нека се слуша низ целиот свет за земјата наша распарчена, за земјата наша страдалница,
за луѓето распарчени, одделени од
корените, од браќата и сестрите.
Ќе зборувам за подалечната
историја, кога бевме мачени, кога

не ни дозволуваа да зборуваме на
свој јазик и јасно да се декларираме како Македонци, кога ни ги палеа книгите, а песната и орото ги
замолкнуваа со пушка.
Но, ќе зборувам и за поблиската историја, за војната во 2001
година, кога нашите херои се одделија од своите огништа и се
упатија кон своите соништа – со-
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ништа за слобода и мир. Ќе ги споменам сите кои тогаш загинаа; замина и никогаш не се вратија.
Македонијо, со крв пролеана, сега друг ти го бере плодот,
а твојот народ е жив организам
со длабоки корени. Корените сме
ние, кои денес немо стоиме пред
гробот на нашиот херој, Пеце Матичевски и му оддаваме бескрај-

на почит. Му се поклонуваме и му
благодариме – му благодариме за
храброста и истрајноста и тажни
сме, затоа што младиот живот згасна пред 12 години, но и горди, затоа што ја покажа својата сила и
храброст, кога многумина од нас
седеа во своите топли домови.
Ти, јунаку наш си уште еден
доказ дека Македонија е една на

Балканот и дека тука, на ова мало
парче земја сонцето угрева дури и
кога заоѓа.
Нека ти е вечна славата!
Благојче Стојановски VII б
с. Новаци
ОУ. Славко Лумбарковски
(добитник на втора награда)

Од читањето на наградените творби

ХЕРОИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА
Животот претставува бојно поле, некои заминуваат во историјата оставајќи белег дека тие
човечкиот живот го дале за татковината, а некои се запаметени како
победници кои ја преживеале суровата војна.
Нашите херои , без разлика на
исходот од војната, ние ги помниме по нивната храброст и по нив-

ната желба за слободен живот. Тие
ни на час не размислуваа ДАЛИ да
тргнат во војна, и покрај тоа што
ја знаеја опасноста со која можат
да се соочат. Бројот на херои стануваше сè поголем , затоа ние можеби и не ги знаеме сите, но еден
се издвојува од сите нив. Мојот
сограѓанин, мојот сосед, пријател
на моето село. Херојот на Македо-

нија, Пеце Матичевски, кој за жал
го загуби животот во 2001 година,
но го задржа своето достојно место во срцата на сите Македонци.
Ѓорѓи Стојковски VIII одд.
с. Новаци ОУ. Славко
Лумбарковски
(добитник на трета награда)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

УСПЕШНА СОРАБОТКА СО ГАРНИЗОНОТ НА АРМ
Организационата единица на
ОРОРМ од Тетово е една од поголемите во Р.Македонија и тоа, како во
однос на вкупниот број старешини
кои членуваат во оваа асоцијација,
така и во однос на географскиот
простор на кој живеат во населените места на територијата на Тетово
и другите 6 рурални општини од
овој регион.
Една од нејзините основни
карактеристики во секојдневното

функционирање и метод на работа
е доследната реализација на планираните активности во годишната
програма за обука во која нагласено
место имаат содржини од практичниот дел на обучувањето на резервните офицери и подофицери.
Квалитетната
реализација
на планираните задачи во обуката
пред се произлегува од мошне добрата и континуирана соработка со
Гарнизонот на АРМ во Тетово, со

кој командува потполковникот Блаже Николовски.
Потврда на мошне успешната соработка меѓу Гарнизонот на
АРМ и ООЕ на ОРОРМ во градот под Шар Планина, претставува и кондициониот марш одржан
на 14.06.2013 година на релацијата
с.Милетино-с.Блаце во должина од
5 км.
На оваа еднодневна практична активност, збогатена со повеќе
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содржини, учествуваа 60 резервни
офицери и подофицери од Тетово,
Брвеница, Милетино и Блаце, поделени во три групи, кои на почетокот на маршот го сослушаа пригодното излагање на историчарот
Бошко Богоевски пред спомен-обележјето во с.Блаце за учеството и
придонесот на населението од овој
крај во Втората светска војна.
Во завршниот дел од маршот
што се реализра во црковниот двор
во с.Блаце, учесниците со внимание ја проследија темата „АРМ во
операциите за поддршка на мирот“

Обраќање на преседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски

Постројување пред почеток на маршот
на потполковникот Блаже Николовски. Потоа, поздравно обраќање до
присутните имаше претседателот
на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски, кој накусо ги информира
за позначајните програмски актив-

ности на ОРОРМ во изминатиот 6
месечен период, како и за планирате содржини до крајот на 2013 година.
По кратката анализа за успешно изведениот марш што ја направи

Дел од учесниците на маршот

претседателот на ООЕ на ОРОРМ
Тетово, резервниот капетан Зоран
Кировски, дружењето продолжи
со заеднички ручек – традиционалното гравче, овојпат приготвено во
црквата во с.Блаце.
Оваа успешна еднодневна
програмска активност изведена
во природни услови, како и многу
други реализирани во минатото, се
навистина убав пример на раководството на ООЕ на ОРОРМ во Тетово, за тоа, како програмите во едукацијата и во обучувањето може
да го привлечат вниманието на резервните офицери и подофицери
кои на ваквите содржини доаѓаат
врз доброволна основа.
м-р Радислав Коруновски
секретар на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Заеднички ручек на учесниците-традиционалното
гравче
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

ОДБЕЛЕЖАНИ 12 ГОДИНИ ОД МАСАКРОТ
КАЈ КАРПАЛАК
На 8 август 2013 година, со
полагање на свежо цвеќе на споменикот Карпалак во Прилеп, се
одбележаа 12 години од масакрот
кај месноста Карпалак, кога загинаа 10 резервни воени обврзници
од Прилеп.
Покрај семејствата на загинатите, почит им оддадоа и претстав-

Дел од присутните пред споменикот „Прилепски бранители“

ници на Владата на Република Македонија, претставници од Кабинетот на Претседателот на Република
Македонија, преставници на Министерството за одбрана, претставници на АРМ, претставници на политичките партии и бројни здруженија и организации.
Организацијата на резервни
офицери на Република Македонија,
со своја делегација претставувана
од секретарот на Организацијата,
г-н Ристе Панов, исто така им оддаде почит и положи свежо цвеќе на
споменикот Карпалак во центарот
на Прилеп.
Во чест на сите прилепски
бранители од воениот конфликт
од 2001 година, Општината го промовираше новото спомен обележје
„Прилепски бранители“, високо 18

Делегација на ОРОРМ полага
цвеќе пред споменикот
метри, кое е своевиден симбол на
бесконечноста, гордоста и непокорот, а боите на виножитото кои го
осветлуваат, се метафора за неподелената религиска, верска, партиска и човечка припадност кон
правдољубието.
Влатко Котески член на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Прилеп

КРАТКАТА НО КРВАВА - БРЕГАЛНИЧКА БИТКА
ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА БАЛКАНСКА ВОЈНА
Битката почнала ненадејно и
неочекувано. Ден претходно бугарските офицери не давале никаков повод за сомнеж. Напротив,
многу перфидно и со знаци на блиско пријателство се однесувале кон
српските офицери. Пред самиот
напад на 30 јуни 1913 година, Бугарите покажувале големо расположение спрема Србите. Српските
офицери сосема искрено го прифатиле ова пријателство, но Бугарите
останале итри до крајот. Тоа другарување со српските офицери било
вешто прикриено, што подоцна ќе
се манифестира во вооружен напад.
Ноќта на 30 јуни, била многу
бурна во српската Врховна команда. Ненадејниот напад го ставила
во дилема командантот на српската војска генералот Путник. Тој,
согледувајќи ја новонастаната ситуација, бил во дилема “дали да се
повлече од Брегалница на друга од-

бранбена линија кај Страцин и од
таму да тргне во против напад, или
да ја прифати битката на Брегалница, во која напаѓачот ја имал предноста на првиот удар и моментот на
изненадување. Сите команданти,
освен еден, биле за повлекување.
Само помошникот на Путник,
војводата Мишиќ, се изјаснил да
се прифати предизвикот да се остане на Брегалница. Овој предлог на
Мишиќ, Путник го прифатил.
Каква била состојбата пред
почетокот на Втората балканска
војна, најдобар приказ даваат сеќавањата на Живоин Мишиќ. Тој,
меѓу другото запишал: „По наредба на генералот Михаил Савов, на
30 јуни во 2 часот по полноќ, единиците на бугарската IV-та армија
која броела преку 100.000 војници, започнале со силно „ура„ и со
звуците на воената музика која ја
свирела химната “Шуми Марица“.
Првиот напад ненадејно започнал

преку реката Брегалница, а еден
час подоцна, и преку реката Злетовица“.Нападот започнал со силен
јуриш на демаракционата линија
на потегот од с. Долни Балван до
мостот на влезот во Штип.
Бугарите биле уверени дека
ненадејниот напад ќе им донесе и
сигурна победа.Според податоците од книгата “Битката на Брегалница“ од 17-25 јуни 1913 година,
ноќниот напад го извела Осмата
тунџавска дивизија. Ноќта, околу 2
часот, оваа дивизија го започна неочекуваниот напад, поминувајќи ја
реката Брегалница. Се водела борба гради во гради.
Бидејќи нападот бил бргу откриен, српската војска веднаш организирала одбрана, по што, нападот на Бугарите бил успешно одбиен.
Војничките групи задскриени зад малите улички запазуваа
потполна тишина и никој помеѓу
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нив не заспиваше. Два-три пати во
текот на ноќта кај нас се протнуваше некој од општинските чувари и соопштуваше таинствено на
татко ми, дека оваа ноќ нешто се
чека. Сите сметавме дека позициите треба се заземат, пред евентуален српски обид за навлегување
во областа на Ново Село, и да се
допушти излегување од страна на
противникот.
Едно од најстратегиските
места - Ежов Рид, се уште бил под
контрола на српската војска каде
што се наоѓала и нивната команда. Овде Бугарите имале големи
загуби. Меѓутоа, Сушевската височина и Трогерските ливади се
уште биле под контрола на Бугарската армија. Бугарите очекувале дека набргу ќе го освојат Ежов
Рид заедно со српските топови и
коњи. Овој оптимизам се должел
и на доаѓањето на VI-та Бугарска
дивизија по поразот на српската
војска на Криволак. Во командата на бугарската армија било планирано тие да го продолжат победоносниот поход кон Овче Поле,
Велес и Скопје. Но, по прегрупирањето на српските воени единици и воспоставувањето на прекинатите врски, тие добиле наредба
за контранапад. Бугарските напади на Лојзански Рид и на Ежово
Поле биле одбиени. Наредниот
ден, односно на 1 јули, бугарските
единици го продолжиле нападот
на Третата српска армија, а десното крило на Дринската I дивизија
се повлекла кон Богословец. Нападот кај Ежово Поле и Богословец биле одбиени. На 2 јули, во 06

Брегалничка битка

часот, Српската команда и наредила на Третата армија да настапува кон Брегалница и од Штип кон
Крупиште“.
Наредниот ден, Бугарската
VIII-ма дивизија, продолжила со
нападите врз II Тимочка дивизија
без промена на позициите. До 4
јули бугарските и српските воени
сили имале променливи успеси,
а на 5 јули српските воени сили
презеле поголеми воени дејства
кои бугарите успешно ги одбиле.
Во меѓувреме, наредниот
ден, српската коњаница го зазела Кочани и се пробила до реката Брегалница, по што Бугарите
почнале да се повлекуват од позициите околу Штип. Тоа било
причина српската војска да продолжи со позасилено навлегување
кон Штип и неговата околина. Тоа
било причината, Врховната команда на српската војска да и издаде наредба на Третата армија на
8 јули во раните утрински часови
да изврши напад на целиот фронт
кај Штип. Моравската дивизија,
од составот на Првата српска армија, започнала со напад на Кочани, од каде, во меѓувреме, бугарските единици добиле наредба да
се повлечат.За овие настани, еден
од тогашните современици, Јаша
Томиќ, кој во тоа време, заедно со
српската војска се приближувал
кон Штип, меѓу другото го запишал следново: „Се наоѓам на два
часа од градот Штип. Целиот ден
нема борби, насекаде се забалежуваат траги од повлекувањето на
Бугарите. Лежат расфрлани, пушки, торби, шинели. Стигна и една
сигурна вест – Штип падна, а Брегалничката битка заврши“.
Во текот на овие воени
дејства и двете страни имале огромни загуби. Многу ранети војници барале помош од своите
санитетски единици. Водите на
Брегалница со себе понеле и многу лелеци и болка. Во овие војни
најмногу настрадал македонскиот народ, мобилизиран во двете
спротивставени војски.
За тешките последици од

Втората балканска војна пишувал
и дописникот на весникот “Политика“. Тој, за овие настани, меѓу
другото, го забележал и следново:
“Шест дена како што се наоѓаме
на котата 256 (место на кое денес
е лоцирана фабриката „ Астибо“),
сонцето пече. Вода нема. Неа од
далеку ја носат и тоа по две матарки дневно. Со двогледот се гледа како граѓаните во град Штип
се вознемирени. Се забележуват
коли кои го напуштаат градот и се
упатуваат кон Радовиш. Војната
била кратка но многу крвава “.
Покрај него, за овие настани во своите сеќавања пишувал и
Тодор Мановиќ. Тој овие записи
ги базирал на сеќавањата на свои
блиски и постари штипјани, кои
педантно ги бележел секојдневно.
Во врска со тоа, тој го забележал
следново: “На Пребег и на Мерите по стивнувањето на акциите,
се уште се слушале пискотници и
офкања на ранетите на кои не им
приоѓал на помош. И, навистина
ретко која војна била толку кратка, а толку многу крвава. На вака
брзиот крај на битката на Брегалница, никој не се надевал. Но, и
покрај тоа, загубите биле огромни. Точниот број на загинатите
во Брегалничката битка во различни извори е различен“.
Посебно тешки последици
Втората балканска војна оставила врз здравјето на месното население. Најтешката болест која се
појавила во тоа време била колерата. Болеста се пренела од турските војници од Мала Азија кои
за време на судирите дошле во
контакт со бугарските војници. Со
трансферот на овие сили во Македонија, колерата земала замав и во
редовите на српската војска.
Другата болест која оставила
тешки последици по здравјето на
луѓето и војниците, била маларијата. Борбата со маларијата „била
вршена на примитивен начин, бидејќи нашата (српска) војска не
располагаше со никакви модерни
средства за тоа. Заштитната мерка
против колерата т.е имунизацијата
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на трупите со помош на вакцина,
не се применувала. Кога се појави колерата нашиот санитет беше
целосно неподготвен да се справи со неа. Од око се поставуваше
дијагноза, бидејќи немало ниту
бактериолошка лабораторија ниту
бактериолог“. Во еден извештај

Љуба Грковиќ, окружен началник
на градот Штип од крајот на јули
1913 година, во врска со оваа болест го забележал следново: “Кога
дојдов во Штип градот го најдов
речиси празен.Многу куќи се разуранти од гранатите. Населението го нема, дали го напуштило

градот или се крие по куќите, во
градот владее вистинско мртвило.
Нема ниту една отворена работилница, освен аптеката. Нема каде
да се најде стан каква било услуга
или удобност, нема каде кафе да
се напиеш...“.
м-р Оливер Цацков

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

МЕЃУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ГОЦЕВИ ДЕНОВИ 2013“
На 13.07.2013 година во Делчево се одржа завршниот дел од 47то издание на меѓународната манифестација „Гоцеви денови 2013“
посветена на великанот на македонското револуционерно движење
и патрон на градor - Гоце Делчев.
Чествувањето започна од пред
споменикот на Гоце Делчев, каде
што беше прочитан реферат посветен на животот и делото на големиот великан, од страна на членовите од КУД „Гоце Делчев“ од Делчево. Потоа, пред ликот и делото
на креаторот и идеологот на маке-

донското револуционерно движење
кон крајот на 19-тиот почетокот на
20-тиот век, се поклонија и свежо
цвеќе положија: градоначалникот
на Oпштина Делчево г-дин Дарко
Шехтански, претставници од ЕЛС
Делчево, претставници од Советот
на Oпштина Делчево, предводени од претседателот г-дин Драган
Христов, претставници на политички партии од Делчево, претставници од здружението на борци од
НОВ, претставници од Советот на
манифестацијата „Гоцеви денови“
од Скопје, предводени од Крум ЦуОд промоцијата на романот на
Христо Петрески

Дел од културно-уметничката
програма „Гоцеви денови 2013“

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

рев, како и претставници од ООЕ
на ОРОРМ од Делчево.
Програмата продолжи во фоајето на спомен домот АСНОМ,
каде беше промовиран романот
„Дали го сакаш Дали“ од Христо
Петрески. Промотор на романот
беше м-р Трајче Кацаров.

ЧЕСТВУВАЊЕ НА 11-ТИ ОКТОМВРИ
На 11-ти октомври оваа година, како во цела Република Македонија така и во Делчево, пред
Споменикот на паднатите борци
во центарот на градот, свечено беа
одбележани 72 години од Антифашистичкото востание.
Свеченоста започна со читање на пригоден реферат за значењето на празникот од страна на членовите на КУД„ Гоце
Делчев“од Делчево, а потоа пред
Спомениокт се поклонија и свежо цвеќе положија претставници
од: Единицата на локалнта само-

Делегација на ООЕ на ОРОРМ
Делчево полага цвеќе пред споменикот на паднатите борци

Дел од присутните на прославата по повод 11-ти октомври во
Делчево

пуправа од Делчево, Советот на
Oпштината, политичките партии,
образовните институции, Здруже-

нието на борци од НОАВМ, други државни инситуции, како и од
ООЕ на ОРОРМ од Делчево.
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ОДБЕЛЕЖАН ПРАЗНИКОТ 23 ОКТОМВРИ
На 23 октомври 1893 година во куќата на Иван Хаџи Николов во Солун, Христо Татарчев,
Даме Груев, Петар Поп Арсов,
Антон Димитров и Христо Ботанџиев го формирале Македонскиот револуционерен комитет
од кој подоцна произлегла Внатрешно Македонската Револуцонерна Организација (ВМРО) или
Внатрешно Македонско-Одринска Револуционерна Организација
(ВМОРО). Организацијата се борела за ослободување на Македонија со сопствени сили, без помош
од надвор.
Формирањето на ВМРО значело почеток на организираното македонско револуционерно движење,
кое преку Илинден 1903 и Крушевската Република, преку НОВ, резултира со создавање модерна са-

Делегација на ООЕ на ОРОРМ
Делчево положува свежо цвеќе
пред споменикот на Гоце Делчев
во центарот на Делчево
мостојна македонска држава.
По тој повод, на 23 октомври
2013 година во Делчево беше свечено одбележана 120- годишнината од Македонската револуционерна борба.

Чествувањето започна со читање на пригоден реферет за значењето на празникот од страна на
членови на КУД „Гоце Делчев “
од Делчево пред Споменикот на
големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој се наога во
центарот на градот. Потоа, пред
ликот и делото на македонскиот
револуционер се поклонија и свежо цвеќе положија: градоначалникот на Делчево г-динот Дарко
Шехтански со претставници од
локалната самоуправа, претставници од Советот на Општина
Делчево, претставници од политички партии и здруженија, како и
претставници од ООЕ на ОРОРМ
Делчево.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Кондиционо-едукативен марш во Демир Хисар

ПО ВРВИЦИТЕ НА ИЛИНДЕНЦИТЕ

Проф.д-р Менде Солунчевски
зборува за најголемата борбена
операција во времето на Илинденското востание

Дел од учесниците на маршот

По повод 110 годишнината
од Илинденското востани, ООЕ на
ОРОРМ од Демир Хисар, на 2-ри
август организира кондиционоедукативен марш на релацијата:
манастир „Св. Јован Претеча“ –
манастир „Св. Илија“, - манастир

„Св. Петар“ – споменикот на Дамјан Груев во с. Смилево. На маршот учествуваа 40 млади резервни
офицери од Демир Хисар, од Кичево, од Македонски Брод и од Планинарското друштво „Бигла“ од
Демир Хисар. Кај месноста „Ста-

ро Бачило“, учесниците на маршот
беа информирани за најголемата
борбена операција во времето на
Илинденското востание која се водела на овие простори. Во завршниот дел на маршот, учесниците
пред споменикот на Дамјан Груев
беа поздравени од градоначалникот на Демир Хисар Љупчо Блажевски и од претседателот на Советот на општината Кире Ристески. Во оваа пригода, претставници
на маршот положија свежо цвеќе
пред споменикот на Дамјан Груев.
проф. д-р Менде Солунчевски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир
Хисар

Од полагањето цвеќе пред споменикот на Дамјан Груев
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ЧЕСТВУВАЊЕ ВО ДЕЛЧЕВО
Втори август – Денот на двата Илиндена, покрај централното
одбележување во Крушево, Пелинце и во Скопје, беше свечено прославен и на локално ниво
во единиците на локалната самоуправа со повеќе активности и
учество на локалното население.
По овој повод, пред споменикот
Гоце Делчев и споменикот на паднатите борци во НОВ во центарот
на Делчево, беше одржана пригодна свеченост, на која пред поголем
број граѓани е презентиран реферат за значењето на Илинденското востание и Првото заседание
на АСНОМ во 1944 година, а КУД
„Никола Јонков Вапцаров“ изведе посебна програма посветена на
двата илиндена. Пред спомен-обе-

Дел од културно-уметничката и забавна програма
лежјата, градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански, претседателот на Советот на општината
Драган Христов, претставници на
Здружението на борци од НОВ и
на Организационата единица на
ОРОРМ, положија свежо цвеќе.
Како што не информира претседателката на ООЕ на
ОРОРМ Светлана Илиевска,

илинденските празнувања продолжиле во с. Звегор каде што е
одржан турнир во мал фудбал, а
кај манастирот „Свети Илија“,
културно уметнички друштва
од Делчево, од Кочани и музички групи, за населението од овој
крај изведоа пригодна културно –
уметничка и забавна програма.
Ж.Т.

ВОЈНИТЕ ЗА РЕСУРСИ ПРИЧИНА ЗА
НАРУШУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
(продолжува од претходниот број)
Военото минато и историја ја
одбележува и долгиот список на
војни за природни ресурси чии почетоци и корени можеме да ги бараме уште во времето на развојот
на најраните цивилизации. Дури
и првичните основни причини за
отпочнување на првите конфликти
во историјата на цивилизациите,
неизбежно се поврзани со суровините неопходни за опстанок на човештвото. Борбите за пасишта, ловишта, земја, вода биле неизбежни
во почетокот на развитокот на човековата цивилизација. По завршувањето на Втората светска војна, во периодот на така наречената “студена војна” зад завесите на
идеолошката конфронтација помеѓу истокот и западот и тогашните суперсили, секогаш се криеше
новото глобално позиционирање
за освојување на нови сфери на
влијанија кои суштински се поврзани со новата геостратегиска положба, но и со нивното богатство
на стратегиски суровини.

Од аспект на меѓународната
безбедност, ресурс кој привлекува посебен интерес претставува
нафтата и како основен стратегиски ресурс во политиките кои
ги спроведуваат големите сили.
Овде, во овој труд, секако не помалку значење и се дава и на водата како еден важен стратегиски
ресур кој е предуслов за опстанокот на светот воопшто. Факт е
дека најголмите светски резерви
на нафта се сконцентрирани во
неколку региони во светот. (Саудиска Арабија, Ирак, ОАЕ, Кувајт, Иран, Венецуела, Русија,
Мексико, САД, Либија, Кина,
Нигерија, Норвешка и Обединетото Кралство). Само петте најголеми светски водечки производители, Саудиска Арабија, Ирак,
Обединетите Арапски Емирати
(ОАЕ), Кувајт и Иран поседуваат околу две третини од целокупните светски резерви на нафта.
Високата концентрација на нафтени наоѓалишта во неколку региони покажува дека нафтените

резерви во светот и нивната експлоатација се многу тесно поврзани со политичките, економските и социјалните услови во една
релативно мала група на држави.
Стратегиски важните природни
ресурси какви што се: нафтата,
водата и природнито гас, заземаат
значајно место во политиките на
моќните држави и претставуваат
објект на натпревар помеѓу повеќето земји. Овие ресурси имаат стратегиско значење за секоја
меѓународна и регионална сила,
за развојот на нивните општества и нивните економии. Денешните движења на меѓународната
сцена покажуваат дека политиките на големите сили, првенствено
на САД преку соработка со Русија и воспоставување на хегемонија над Евроазија, е да обезбеди
контрола над значајните региони
богати со стратегиски ресурси.
На Евроазиското копно живеат
приближно околу 75% од вкупното светско население, од ова 60%
отпаѓа на вкупниот светски бруто
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национален производ како и 75%
од светските енергетски ресурси.
Исто така, 63% од вкупните светски резерви на нафта се наоѓаат
на Средниот Исток и 25% или 261
милијарда барели на нафта само
во Саудиска Арабија. Од сите
производители, држави и региони
на нафта и природен гас во светот
(Саудиска Арабија, Ирак, Русија,
Кувајт, Либија, Иран, Кавкаскиот
регион и регионот оклку Каспиското Море), единствено Венецуела, Мексико и сојузните држави
на САД, Тексас и Аљаска, се наоѓат надвор од Евроазиското копно. Во случај на избувнување на
вооружен конфликт или определени политички несогласувања во
овие држави и региони, се отежнува доставувањето на сурова
нафта на светскиот пазар, со што
останатиот дел од светот може да
претрпи значителни економски
потешкотии.
Главната карактеристика за
сите оние држави и региони кои
произведуваат нафта и природен
гас, со исклучок на оние од Северна Америка, претставува постојан
извор на насилство и конфликти. Истите (исклучок претставува Венецуела) се опкружени или
се пак под влијание на значајни

ите на државите извознички на
нафта (Organization of Petroleum
Exporting Countries OPEC) се во
рамките на економските и политичките интереси на САД. Ваквата констелација на односите
егзистира и по завршувањето на
Студената војна односно блоковската поделеност помеѓу истокот
и западот, со оглед на фактот дека
нафтата, природниот гас и другите енергетски и водни ресурси, отсекогаш претставувале двигатели на модерните економии и
општества. Нафтениот удар што
го потресе светот во периодот од
1973 до 1974 година (The 1973 oil
crisis) предизвикан од арапското нафтено ембарго, предизвика
вештачки недостаток на нафта на
светскиот пазар што кулминираше со продолжена економска рецесија. Новиот посериозен нафтен шок се случи во периодот од
1979 до 1980 година по Исламската револуција во Иран.
На графиконот се прикажани
осцилациите на цените на нафтата од 1861-2007. Нагло зголемување на цената на нафтата имаме
во 1973 година, за време на првата
енергетска криза и повторно, во
текот на 1979 година за време на
втората енергетската криза.

Графикон 3
Евроазиски сили, (Русија, Кина,
Германија, Велика Британија и
Франција вклучувајќи ја овде и
Јапонија, која постепено станува
респектабилна и глобална сила)
и сите се со колнијално минато.
Исто така, Арабиските интереси и интересите на организаци-

Империјалистичките земји
како Велика Британија и Франција имале заеднички интереси на
Средниот Исток, исто така имале
соодветни односи со тогашната
Царска Русија како дел од својата
“Руска кампања”. Хитлер за време на Втората светска вијна пла-

нирал да воспостави контрола
над реката Дунав и нејзиниот влез
во Црното Море како и нафтените полиња во Баку и Кавказот. По
завршувањето на Втората светска
војна, САД ја превзеде контролата
од Велика Британија и Франција
и склучија спогодба со тогашниот СССР и новите Арапски држави во регионот особено по Суетската криза. Поширокиот регион
на Средниот Исток, и до денешен
ден претставува арена во која се
судираат интересите и се кршат
копијата на САД, Европската
унија, Русија и Кина, околу енергетските ресурси на овој регион.
Во 1995 година, Министерството
за одбрана на САД, во извештајот
насловен како “Нашите врвни национални безбедносни интереси
на Средниот Исток”, го нагласува овозможувањето на достава
на нафта од Персискиот Залив до
светскиот пазар по стабилна цена.
Редефинирањето на поранешниот
Советски Сојуз неминовно водеше кон политичко економски кризи на енергетските и нафтоводните мрежи, кои беа централистички управувани и планирани од државните авторитети. Истот така,
процесот на приватизација е далеку од комплетиран во Русија, во
новите независни држави во Централна Азија, Кавкаскиот и регионот на Црното Море. Повеќето
од нив, се поврзани со поранешната советска енергетска мрежа
и имаат примено нова геополитичка димензија во Евроазија.
Тенденциите за појава на нови
нафтени шокови, не само што не се
прекинати, туку можат уште пожестоко да бидат мнифестирани во наредниот период. Примерот со Ирак
по воената интервенција на САД,
го потврдува фактот дека на повидок е серија на нови нафтени удари
во периодот кој следи. Состојбата
со нуклеарната програма на Иран и
се почестатa најава за воено разрешување на овој проблем, несомнено ќе доведе до други посериозни
потреси на глобалната сцена.
м-р Гоце Георгиев
(продолжува во следниот број)
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НАЈВИСОК РАБОТЕН ДОГОВОР
Од 29-ти јули до 2-ри август, во Брно, Република Чешка,
се одржа 66-от летен конгрес на
Меѓусојузничката конфедерација
на резервните офицери (CIOR)
при НАТО како највисок работен
договор на оваа евроатланска асоцијација на која учествуваа 400
претставници од 23 национални организации на резервнитге
офицери од државите – членки на
НАТО и ПзМ. Во работата на конгресот учествуваше и делегација
на ОРОРМ, која од 2005 година
има статус на придружна членка на CIOR, во состав проф.д-р
Ѓорѓи Малковски претседател на
македонската асоцијација на резервните офицери и резервниот
капетан Влатко Котески од Организационата единица на ОРОРМ
Прилеп.
Највисокиот работен договор на CIOR го отвори претседателот Ричард Рол, нагласувајќи
ја притоа поддршката на општината Брно и Р. Чешка во организирањето на летниот конгрес.
Во поздравното обраќање на министерот за одбрана на Р. Чешка Властимир Пичек, нагласен е
фактот дека ниту едно општество
не може целосно да ја оствари одбранбената димензија без добро
организиран резервен состав, кој,
меѓу другото, е и во функција на
поттикнување на граѓаните за популаризирање на одбраната како
професија.

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски со
државното знаме пред почетокот на Конгресот
Пригодни обраќања на почетокот од работата на конгесот имаа и: началникот на Генералштабот на Р.Чешка, генерал

гади на Чешка, полковник Арност
Либезни и директорот на конгресот, генерал Јири Седиви.
Главна тема на симпозиумот
на конгресот бeше поддршката
на резервните офицери од страна на работодавците, а во поголемиот дел од работните сесии беа
презентирани резервните сили
на Јужна Африка и Австралија и
нивниот придонес во меѓународните мисии за поддршка на мирот.
Конгресот на CIOR во Брно
претставуваше и убава можност
за унапредување на билатералната соработка, размена на искуства и градење на блиски и пријателски односи со претставниците
на ситге земји – членки на CIOR,

Пред почетокот на Летниот конгрес
потполковникот Петр Павел, градоначанкот на Брно, Роман Ондрека, гувернерот на Јужноморавскиот регион Михал Хасек,
претседателот на резервните бри-

Дел од работата на конгресот

како и за афирмација на МО, ГШ
на АРМ и Република Македонија.
Влатко Котески
член на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Влатко Котески со други и учесници на Конгресот
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ЈАЗИЧНА ЕДУКАЦИЈА
Во Организација на Меѓусојузничката конфедерација на
резервните офицери (CIOR), во
Воено-поморската академија во
Гдинија, Република Полска, од
15-26 јули, се одржа 14-та Јазична академија како меѓународна иституционална форма за
едукација на резервните офицери.

претставуваа: резервниот капетан м-р Зоран Стојкоски од
Прилеп, резервниот потпоручник м-р Гоце Георгиев од Виница и резервниот потпоручник
д-р Горан Зенделоски од Штип.
Според програмата, учесниците беа поделени на три нивоа
(почетно, средно и напредно),
а за нивната едукација се анга-

вија, Холандија, Полска, Романија, Шпанија, САД, Германија,
Норвешка и Македонија, имаа
можност да го посетат градот
Пуцк, Центарот за обука на воената морнарица како и да се
запознаат со повеќе историски
и културни знаминитости, меѓу
кои, и замокот „Малборка“ во
близина на Гдањск, исто така да
ја проследат поморската вежба „Спасување на персонал на
погоден воен брод“ на Балтикот
и непосредно запознавање со
бродовите и подморниците на
Армијата на Р. Полска.
По враќањето од Полска,
учесниците на ЈА од Македонија го изразија своето задоволство од двонеделната јазична
едукација, можноста да се стекнат со нови знаења, искуства
и пријателства, а истовремено
укажаа и на потребата од учество на поголем број претставници на ОРОРМ кои можат да
дадат сопствен придонес во
промовирањето на Република
Македонија во меѓународни релации.

Од доделувањето признание на м-р Зоран Стојкоски
На чинот на отварањето, жирани професори од: Велика
поздравни обраќања до учес- Британија, Ирска, САД, Франниците на годинашнава јазична ција и Швајцарија.
На оваа Јазична акадеакадемија имаа директорот Дејвид Епстајн од САД и претсед- мија, 36-те резервни офицери
м-р Зоран Стојкоски
ателот на Организацијата на ре- од 14 национални асоцијации
делегат во Собранието
зервните офицери на Р Полска. на – Албанија, Бугарија, Чешна ОРОРМ од Прилеп
Основната цел на Акаде- ка, Франција, Италија, Молдамијата, која се организира традиционално од 2000 година
(ОРОРМ со целосна логистичка поддршка на МО и ГШ на
АРМ беше домаќин и коорганизатор во 2007 година), е со
изучувањето на англискиот и на
францускиот јазик да се подигне на повисоко ниво комуникацијата во CIOR-НАТО. На овој
начин се овозможува развивање
на говорните вештини, на способностите за интерактивна комуникација и правилно пишување со посебен акцент на воената термиологија.
На оваа мeѓународна јаНашите учесници во придружба на учесници од Полска
зична едукација, ОРОРМ ја
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во последните пет години,
ОРОРМ како здружение на граѓани кое остварува програмски активности и задачи во областа на
одбраната, покрај весникот „Офицер“, практикува повремено издавање на книги на автори кои професинално се занимаваат со проблематиката на безбедноста и одбраната, а истовремено се активни
членови на Организацијата.
На втори септември годинава, во Домот на културата во Де-

мир Хисар, беше промовирана петтата по ред книга „Развојот на
системот за одбрана и заштита
во општина Демир Хисар во дваесеттиот век“ на доцент д-р Менде Солунчевски, вработен во МО,
а истовремено ангажиран и како
професор на Воената академија
и на Меѓународниот Славјански
универзитет во Свети Николе и во
Битола.
Овој, најнов труд на д-р Солунчевски, кој го промовираа не-

Дел од учесниците на промоцијата од ООЕ на
ОРОРМ Д.Хисар, Кичево-М.Брод и претседателот на
Собранието на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски

говите рецензенти, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски и проф. д-р.
Ристо Дамјановски, им е посветен
на бранителите на Татковината од
Демирхисарскиот регион. Во него
подетално е прикажан придонесот
на демирхисарци во текот на 20от век, од Илинденското востание,
Балканските војни, Првата и Втората светска војна, па до создавањето на автономниот одбранбен
систем на Република Македонија.
Ж. Т.

Обраќање на рецензентот на трудот
проф.д-р Ристо Дамјановски

Во Скопје, по 12-ти пат одбележан меѓународниот Ден на мирот

ДА ИЗГРАДИМЕ СВЕТ НА ЕДНАКВОСТ КОЈ ЌЕ
ГИ ПОЧИТУВА РАЗЛИЧНОСТИТЕ
На 7-ми септрмври 2001 година, Организацијата на обединетите
нации, со посебна резолуција, одлучи 21-ви септември да го прогласи за
меѓународен Ден на мирот, со цел,
ваквата манифестација во светски
размени да добие најширока општонародна и граѓанска поддршка.
Во Република Македонија,
оваа мировна мисија насочена против постојаните закани за загрозување на човештвото – светскиот
мир, се одбележува од 2002 година.
На 20-ти септември 2013
година, во Скопје, по 12-ти пат
достоинствено беше одбележан
меѓународниот Ден на мирот. На
свеченоста, што се одржа на платото пред Споменикот на ослободителите на Скопје, учествуваа
борци, резервни офицери, граѓа-

ни, претставници на ГШ на АРМ
(заменикот на началникот на ГШ
на АРМ, генерал потполковник
Насер Сејдини), на Баталјонот
на военатга полиција предводени
од наредникот Васко Стојкоски,
претставници на повеќе здруженија и невладини организации,
како и ученици од повеќе основни училишта.
Покрај другите, со своето
присуство, почест кон меѓународниот Ден на мирот изразија
носителите на „Партизанска споменица 1941 година“, генералот
во пензија Тодор Атанасовски,
Петар Иваноски – Тиквар, Томе
Буклески, Кочо Битољану и д-р.
Трајко Стаматовски.
Претставници на Боречката
организација, на здруженија на

граѓани, невладини организации
и граѓани, положија свежо цвеќе
на спомен обележјето на ослободителите на Скопје, а потоа учесниците на свеченоста со внимание ја проследија Пораката на
генералниот секретар на ООН,
Бан Ки Мун, во која, овојпат акцентот беше ставен на образованието во функција на мирот.
„Образованието е неопходно
за да се искова светското граѓанство и да се изградат миролубиви општества. Во земјите кои се
погодени од конфликти, педесет
и седум милони деца се уште неодат на училиште. На овој меѓународен Ден на мирот да се ангажираме на нашите деца да им ги
всадиме вредностите за толеранција и за заедничко почитување.
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Дел од присутните на меѓународниот Ден на мирот
Да вложуваме во училиштата и
во учителите кои ќе бидат повикани да изградат свет на еднаквост кој ќе ги почитува различностите. Да се бориме за мирот
и да го одбраниме со сите наши
сили“, се нагласува во Пораката.
Пригодно обраќање
пред
присутните имаше амбасадорот
Благој Зашов, при што, потсети
дека Република Македонија има
право и обврска да зборува за мир
и за помирување во регионот, а
најголемо право имаат борцитгеантифашисти од последната голема војна. „Би сакал да потсетам
дека во Република Македонија
има гробови и гробишта на загината војници од 20 земји. Сите
тие почиваат едни покрај други
и бараат од нас да се бориме за
мир, да нема повеќе умирања во
воени судири. ГО САКАМЕ МИРОТ, САКАМЕ ДА ЖИВЕЕМЕ И
ДА СЕ РАЗВИВАМЕ ВО МИР’,

им порача на сите во своето обраќање амбасадорот Зашов.
Присутните ја проследија и
Пораката на генералниот директор на УНЕСКО, Ирина Бокова,
во кое, таа го нагласува образованието како основа на секој траен мир и како движечка сила зад
слободата и толеранцијата. Образованието ја поттикнува културата на дијалог која е неопходна
во решавањето на конфликтите.
Националната порака од

името на Организациите на СБМ
од НОАВМ насловена „Да му дадеме шанса на мирот“, ја презентира режисерот и публицист
Борко Зафировски, при што, ја
нагласи целосната поддршка на
иницијативата на Генералниот
секретар како и на активноститге
на УНЕСКО за постојано унапредување на образовните, културните и научните програми врз основа на заедничките вредности.
Во културно-уметничкиот
дел од националното одбележување на меѓународниот Ден на
мирот настапи хорот „Серенада“ при Здружението на пензионери „Карпош“ а ученици од основните училишта „Ѓорѓија Пулевски“, „Љубен Лапе“ и „Гоце
Делчев“, се претставија со лични
творби посветени на мирот.
Од свечениот собир е
поддржана иницијативата на
ООН да и се додели Нобеловата
награда за мир за 2014 година.
Ж. Т.

Дел од учениците учесници на манифестацијата Ден на мирот

Од активностите на ОРОРМ

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА АРМ
Организацијата на резервните офицери на Република Македонија на централно и на општинско ниво, со свои претставници
активно се вклучи во одбележувањето на 18-ти август - Денот на
АРМ.
Поголемиот број на општински организациони единици на
ОРОРМ, одржаа свечени седници
на Извршните одбори, во проширен состав, со учество на поширокото членство, претставници на

Делегација на ООЕ на ОРОРМ
Кичево пред спомениците во касарната „Чеде Филиповски Даме“

локалната самоуправа и други органи од областа на одбраната, безбедноста и заштитата, здруженија
на граѓани и други институции со
кои соработува ОРОРМ.
ОРОРМ со свои претставници учествуваше и во свеченото одбележувањето на Денот на
АРМ, организиран од командите
на единиците на АРМ во: Скопје,
Куманово, Кичево, Штип, Охрид
и Тетово.
Тони Мицевски
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Практичните содржини во фокусот на вниманието

ЕДНОДНЕВНА ОБУКА
Практичните содржини во
обучувањето во Организацијата на
резервните офицери на Република
Македонија(ОРОРМ), спаѓаат во
приоритетните активности во годишните програми за обучување
на младите резервни офицери и
подофицери и за нив постои нагласен интерес кај членството.
Во рамките на ваквите програмски определби, на
28-ми
септември, во регионот на Штип
(стрелиштето Пенуш и касарната
„Јане Сандански“) за 150 резервни офицери и подофицери од источниот и од повардарскиот дел
на Македонија, беше реализирана
еднодневна обука – подготвително гаѓање со АП 7,62 мм на реден
број 1 и технички собир.
Со оглед на фактот што во Р
Македонија, во последните неколку години во средните училишта и
на факултетите не се изучува проблематиката на одбраната, тоа значи дека младите луѓе немаат ниту
елементарни теоретски познавања
од одбраната како значајна општествена област, ниту пак го познаваат оружјето и военотехничките
средства со кои располага АРМ.
Поаѓајќи од ваквата состојба,
Извршниот одбор на ОРОРМ со
кој раководи проф.д-р Ѓорѓи Малковски, се определи при реализацијата на годишнитге програми за
едукација и обука (теоретскиот и

Дел од учесниците што го изведуваа гаѓањето со АП 7,62мм

практичниот дел), покрај младитге
резервни офицери и подофицери,
врз доброволна основа да ги вклучува матурантите од средните училишта и студентите од државните
и приватните универзитети. Во котекст на ова, на споменатата еднодневна обука, меѓу 150-те учесници, имаше и 20-ина млади девојки
и момчиња, ученици и студенти од
Скопје, Штип, Струмица, Кратово
и Свети Николе.
Во првиот дел од практичната обука на стрелиштето Пенуш,
согласно со Упатството за гаѓање
со пешадиско оружје, раководителот на гаѓањето, капетанот Благој-

Запознавање на учесниците со
начинот на ракувањето со АП
7,62 мм
чо Китанов ги запозна со безбедносните мерки на стрелиштето,
а неговиот помошник, постариот водник Борче Беќаров, со тактичко-техничките карактеристики
на АП 7,62 мм, нагласуваќи дека
најдобри резултати при единечно
гаѓање се остваруваат на 200 м.
Десетарот Марјан Бабунски детално ги запозна младите студенти и матуранти со начинот на ракувањето со АП 7,62 мм бидеќи тие
за прв пат го фатија ова оружје во
раката.
Посебно воодушевени од
можноста да гаѓаат со АП беа
матурантите Стефан Стојчевски
и Стефан Стојановски од Свети
Николе. По успешно завршеното

Голем одзив за присуство и учество на
гаѓањето со АП 7,62 мм
гаѓање, во касарната „Јане Сандански“ во Штип беше организиран технички собир на кој учесниците на обуката се запознаа со
дел од воено техничките средства
и оружјето со кое располага Вториот баталјон на 1.МПБР со кој
командува потполковник Стојанче
Тодоров. Во оваа пригода, тие се
заспознаа со намената и борбените особини на: оклопниот транспортер „Хермелин“; средствата
за врски; минофрлачката М 74,
120 мм; артилерискиот гониометар (AGLS); митралезот 7,62 мм;
АП 7,62 мм; пиштол 9 мм; далекуцелна снајперска пушка 12,7 мм; и
снајперска пушка 7,9 мм. За тактичко-техничките карактеристики
на средствата и оружјето информираа: постарите водници I класа
Димитар Јанев и Марјан Шаринов,
десетарот Горан Калафов и разводникот Александра Коцева.
За успешната реализација на
оваа еднодневна обука, значаен е
придонесот на ГШ на АРМ, ЗОК
и потчинетите команди на единиците на АРМ како и Извршниот
одбор на ООЕ Штип со кој раководи Стојанче Димов. Еднодневното дружење на 150-те учесници
на оваа активност заврши со заеднички ручек – традиционалното
војничко гравче во касарната „Јане
Сандански“.
Ж.Т.
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70 години од битката кај Кленоец - Кичевско

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
Битката кај с.Кленоец на
храбрите бранители на слободната територија на Копачка и на
Дебарца на 6-ти октомври 1943
година, со надмоќните сили на
фашистичкиот окупатгор, во историската наука и во колективната меморија на генерациите од
тој период, претставува величествена епопеја за храброста и нескршливиот слободарски дух на
македонските партизани по цена
на сопствениот живот достоинствено да се одбрани слободата. Не случајно, командантот на
Главниот штаб на НОВ и ПОМ,
генералот Михаило Апостолски,
во далечната 1972 година потсетуваќи се на овој настан и пролеаната крв за слободата, битката кај Кленоец, ја нарече втор

Од полагањето свежо цвеќе на
спомен обележјето во Кленоец
„Мечкин Камен“ . На 70-годишнината од овој крвав и храбар патриотски чин на младите партизани во фронталниот судир со
надмоќните злосторнички сили
на фашистичкиот окупатор, на
6-ти октомври 2013 година, кај
спомен – обележјето во билизина на с. Кленоец, се одржа голем
народен собир на кој учествуваа
неколку стотини граѓани од населените места во Копачијата, од
Кичевско, од Охридско, Демирхисарско и Гевгелиско, меѓу кои и
голем број на резервни офицери,

Дел од присутните на свеченоста во Кленоец
борци, и младинци, со единствена
цел да им оддадат почит на храбрите бранители кои своите млади
животи ги положија пред олтарот
на Татковината за слободна и посреќна иднина на идните генера-

Поздравно обраќање на претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски пред присутните на свеченоста

ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски и претседателот на МЗ Кленоец Живко Сталески.
За значењето на битката кај
Кленоец, пригодно обраќање имаше историчарот и публицист Душан Ристески, кој притоа потсети на најзначајните историски настани во Кичевскиот регион во
текот на 1943 и 1944 година.
„Борбата со многубројниот окупатор е започната во утринските часови на 6-ти октомври 1943 година во еден дождлив
есенски ден. Таа е фронтална
борба со големи жртви на двете страни. Последиците се, многу запалени куќи и убиени борци
и селани од Кленоец, а најтешка
била глетката на 13-те масакрирани млади бранители кои останале без муниција. За одбраната на

ции.
Ова народно и достоинствено чествување на значајната годишнина од нашата понова историја, го организира Организацијата на резервните офицери на Република Македонија во соработка
со МЗ с. Кленоец и Општинската организација на СБМ од Кичево. Свечениот собир го отвори
секретарот на Извршниот одбор
на ООЕ Кичево Сузана Тасевска,
а поздравни обраќања до присутните имаа: претседателот на

Дел од културно-ументичката
програма во Кленоец

24 - ОФИЦЕР
слободната територија животите
ги дадоа голем број од борците на
Баталјонот „Мирче Ацев“ и Одредот „Славеј“, меѓу кои и: комесарот на Првата оперативна зона Јосиф Јосифофски – Свештарот, заменик командантот на Баталјонот
Мите Трпоски – Војводата и заменик комесарот, Трајан Белев“,
нагласи, професорот Ристески.
Посебно впечатливо доживување
за присутните претставуваше подигањето на Македонското знаме
на јарбол кај спомен-обележјето што го направи претседателот
Малковски. Покрај ова, Македонско знаме на 12-метарски јарбол

е поставено и на највисоката кота
во близина на с. Кленоец.
На спомен - обележјето на
бранителите на слободната територија, свежо цвеќе положија повеќе делегации од Кичево и од Р.
Македонија, а со пригодна културно-уметничка програма настапија КУД „Младост“ и хорот при
ОСУ „Мирко Милески“ од Кичево.
Ж. Т.
Македонско знаме на 12метарски јарбол е поставено и на највисоката кота во
близина на с. Кленоец

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот
број)
5. Сојузот на бугарските
национални легиони (СБНЛ)
Сојузот на бугарските национални легиони спаѓа во редот на оние организации коишто
први почнале со работа врз создавање на “новото уредување” во
Бугарија во духот на новите начела, засновани врз националниот принцип. Како организација
националните легиони се јавуваат во 1931 година, но и пред тоа,
од 1928 до 1931 година, особено
се јавуваат меѓу младината и студентските организации кои биле
задоени “со национален дух”.
Иако постоела организацијата
“Сојуз на младешките национални легиони” (СМНЛ) од 1931 година, по четири години, во 1935
година, таа го променува името
во Сојуз на бугарските национални легиони, трансформирајќи се и
придобивајќи карактер на граѓанска политичка организација.
Легионерите се јавиле спонтано, како реакција на комунизмот, особено во гимназиите и факултетите, против Евреите, масо-

ните, како и против “политичкото растројство на јавниот живот
и против социјалните неправдини.” Особено внимание и “грижа” тие им посветувале на “заробените Бугари од Македонија
(овде македонскиот народ тие го
сметале како бугарски и затоа населението во Македонија го нарекувале бугарско, односно територијата на Македонија што била
окупирана од Србија и се наоѓала
како составен дел на кралството
Југославија ја сметале за бугарска. - Ѓ.М.), Тракија, Добруџа, Западните покраини и Поморавјето.
Легионерите особено голема жестокост покажале против “понижувачките одредби” на Нејскиот
мир во 1919 година, додека денот
на ослободувањето на Бугарија
3 мај го прогласиле за легионерски празник, а денот на потпишувањето на договорот во Несил, 27
ноември, за ден на “легионските
победи”.
Легионерите кога официјално во 1933 година почнале со работа биле изразито големобугарска организација со типично фашистички карактер, односно биле
сосема блиски на италијанската
фашистичка партија и по нејзин

пример основани. Тие особено се
залагале за обединување на Бугарија во “нејзините етнички граници”, при што ја истакнувале паролата “за царот и татковината”, односно за единствена Бугарија со
монархофашистичко уредување,
нешто слично како во Италија.
Поздравот на Легионерите бил типично фашистички, со
дигање на раката косо напред и
поздрав “За Бугарија”. Кошулата што ја носеле била со кафеава
боја. Меѓународниот знак им бил
прекршен крст кон напред, а во
тркалезното црвено поле имало
златна молња. Службениот знак
им претставувал црвено поле обградено со тробојка, во кругот
имало стилизиран лав, а под него
златна молња. Тоа не било ништо друго, туку целосно копирање
на фашистичката организација во
Италија, којашто се разликувала
само со тоа што наместо кафеави
нејзините членови носеле црни
кошули. Нивната активност ја толерирала официјалната бугарска
власт, зашто биле блиски на ставот на владата за проширување
на границите на бугарската држава. Подоцна, поради радикални промени во политиката на Ле-

ОФИЦЕР - 25
гионерите, кои ја напаѓале дури и
власта за соработка со “Евреите,
масоните итн.”, бугарската влада
морала да преземе и кон нив посериозни мерки, односно, како
што ќе видиме, дури да ја забрани
и нивната работа.
Основачите и првите водачи
на легионерите биле Александар
Николов, Љубен Постов, Алехи
Ангелов, Иван Дачев и др. Уште
во првата година од работата и
борбата за сопствена афирмација
легионарите нашле поткрепа кај
генералот Никола Жеков, поранешен главен командант на бугарската војска во Првата светска
војна, којшто првпат се состанал
со Адолф Хитлер во 1934 година и оттогаш неколкупати бил на
разговор со него во “интерес на
бугарските работи”. Од 1933 година генералот Жеков ги посетил
и “извршил смотра” на сите легионерски одреди во Бугарија. Притоа генерал Жеков говорел дека е
потребно да се урне Парискиот
мировен договор со кој Бугарија
била “многу обесправена”. Подоцна во Сојузот на Легионерите се
приклучиле и нови лица кои протежирале нови идеи по однос на
организационата поставеност и
практичното дејствување на организацијата. Меѓутоа, поради тврдокорниот став на генерал Жеков,
којшто бил голем приврзаник на
Национал-социјалистичката партија како и на другите национа-

Амблем на организацијата
„Браник”

листички задоени активисти во
организацијата, не можеле да се
извршат големи промени во однос на програмските определби,
поради што дејствувањето во наредниот период останало и понатаму на првобитната тврда линија
на партијата.
Легионерите претставувале
важна политичка партија во Бугарија. Тие го носеле името на “бугарската легија” која во Белград,
во 1867-1882 година, ја основал
Георги Раковски со основна цел
за борба против турското ропство.
Затоа тие се сметале како идејни
продолжувачи на борбата на “бугарската легија” против”...заробените Бугари, било материјално
или духовно.” Легионерите имале
своја програма којашто “извирала
од принципите на историските
традиции на Бугарите”. Но, за да
стане појасна идејната суштина
на “ова политичко-општествено
младобугарско движење” на кусо
ќе ја разгледаме неговата програма публикувана во посебна брошура “Нашата програма и нашето движење” од 1933 година. Според таа програма, СНБЛ се борел
за “постигнување на заветните
идеали на нашите дедовци преку остварување на националното
единство (духовно и материјално) и обединување на сите Бугари под круната на бугарските царови”, да всадува чувство на љубов кон народот и татковината и
да го издигнува тоа чувство како
идеал над идеалите, да ја зацврсти религијата на нашите дедовци
меѓу младината и да се спротивстави на “Нејскиот диктат”, меѓународните неправди и грабежливата експлоатација над победените народи”.
Легионерите му посветиле
внимание и на возобновувањето
на воената сила на бугарската армија, при што се заалагале за “регрутна армија и вооружување на
државата”, како и за воспитувње
на “бугарската младина во духот
на славните традиции на нашето
херојско минато” и здобивање со
воено воспитување и подготовка

на младите генерации во тој дух.
За постигнување забележителен
резултат требало”...да се исфрлат
државните служители коишто ја
поткопуваат државната стабилност и го убиваат националниот
дух”, како и да се реорганизираат училишните планови и програми. Се залагале за забранување на
културните и просветните институции коишто “го убивале националниот дух и традициите”. Се
залагале и за забранување на секаква литература што ги уништувала моралните норми и семејните добродетелства. Во однос пак
на печатот сметале тој да биде
исклучиво во услуга на националните и државните интереси.
Во однос на политичкиот и општествениот живот се залагале за
реорганизација на демократскобуржоаскиот парламент и негово трнсформирање во компетентен претставник, односно тоа да
било”народно претставителство
само за родените во Бугарија”.
Борејќи се за строго централизиран систем на работа, Легионерите се залагале за трансформирање
и на другите државни институции, коишто ги сметале за излишни во државната машина и нивно
приспособување кон новите услови, како и да се бара: “одговорност, дисциплина и хиерархија од
носителите на државната власт”,
односно во такви установи и други државни објекти да се избркааат сите туѓи жители коишто не се
Бугари, а коишто им “го одземале
лебот на Бугарите”.
Според програмските задачи
и според нивните утврдени принципи за работа, легионерите не
биле ништо друго туку верна копија на Италијанската фашистичка организација со типично фашистички начин на однесување и
работа. Но, за разлика од фашистичките партии коишто биле на
власт во Германија и Италија, легионерите немале власт во Бугарија. Затоа се бореле за власт со
отворено барање за рушење на
владата.
Бројчано организацијата на
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легионерите во 1933 година имала преку 20.000 членови. Но понатаму превземените мерки од
страна на владата за нејзино оневозможување придонеле тој број
да не се зголемува. Легионерите
во Бугарија одржувале “ревизионистички собранија потпомогнати од страна на македонските
револуционери”, одржувале потесни врски со организацијата на
ВМРО на Иван Михајлов. Всушност тоа ништо друго не значело освен борба на интереси, како
што биле и интересите на организацијата на ВМРО на чело со
И.Михајлов којашто исто така се
изјаснувала за ревизија на територијалната поделба на Македонија, за присоединување на Македонија кон Бугарија и, се разбира,
со посебна напомена дека македонскиот народ е “дел од бугарскиот”.
По промените во 1934 година, кога во Бугарија настапила
т.н. “ера на републиканско-масонско-плутократистичката клика која што настојувала државата
да ја насочи по патот на некакво
“југословенство”, легионарите се
бореле против таа владеачка гарнитура. Голем број состаноци и
јавни собири биле посветени за
напад на новата владеачка гарнитура пред народните маси. Затоа,
не можејќи да ја толерираат нивната работа, во 1939 година легионерите од страна на власта биле
забранети и оттогаш дејствувале
како нелегална организација.
Освен забраната на дејствување на легионерите, “масоните”,
како што легионерите ја нарекувале државната управа во Бугарија,
се послужиле и со други средства
сé со цел да го намалат значењето
на преземените акции од страна
на организацијата. Се започнало
со формирањето на повеќе нови
“движења” со приближно еднакви задачи како што ги имале и легионерите. Тие биле, како што пишувале легионерите, насочувани
со основна задача да ги разединат
националните сили и да го овозможат “своето масонско господ-

ство”. Така “масоните”, како што
тврделе Легионерите, ја оснивале
Младинската организација “Отец
Паисиј”, а малку подоцна и владината организација “Браник”,
којашто била, исто така ,”масонска замисла”.
Водач на легионарската организација бил генералот Христо Луков, голем националист, возобновувач на бугарската војска,
којшто бил и министер на бугарската војска до 1938 година.
Највисоката организациона
форма на легионерите била легијата. На чело бил главниот водач, а исто така имало и раководна структура која била одговорна
пред водачот. Главниот водач и
раководството на партијата се избирале еднаш годишно. Во поголемите градови легионерите имале свој титуларен водач и управен
совет околу него, а покрај легијата имало и помали единици, т.н.
секции, како што била училишната легионерска секција. Одговорните на овие секции биле нарекувани “водачи”. Во секциите
на училиштата, покрај водачот, се
именувал и секционен водач само
на ВИ клас, а биле избирани и водачи на поедини класови коишто од своја страна си имале свои
јадра.
Активноста на легионерите особено земала замав по 1941
година кога од страна на Хитлер,
односно од Германија, добиле голема сума пари и тоа 500.000 германски марки. Парите биле добиени благодарејќи на ангажирањето на генералот Жеков кој бил отворен приврзаник на нацистичка
Германија. На тој начин се засилила активноста на легионерите
на целата територија на Бугарија
по окупацијата и во Македонија.
Легионерите започнале да
навлегуваат во Македонија по
нејзината окупација од страна на
бугарската војска. За разлика од
отецпаисиевците, ратниците и организацијата “Браник”, коишто во
Македонија навлегле непосредно
по окупацијата, легионерите започнале да навлегуват и да бара-

ат свои приврзаници нешто подоцна, од есента 1941 година, зашто
тие биле ставени надвор од Законот и им било забрането нивното дејствување. Борбата за власт
помеѓу легионерската организација и владата на Царска Бугарија
и особено нејзиниот претседател
Богдан Филов достигнала кулминација во крајот на 1940 година,

Значка на Сојузот на бугарските
национални легиони
кога, по формирањето на “Браник”, целосно им била оневозможена активноста. Но, тоа не
значело и нивно престанување
со работа. Нивното навлегување
во Македонија во 1941 година се
одвивало, така да се каже, легално, односно пред очите на бугарската власт. Во одредени случаи
подоцна одделни групи или поединци на легионерите заедно со
полицијата преземале акции против националноослободителното
движење во Македонија.
Во Македонија во текот на
ноември и декември 1941 година, според Годишниот полициски
извештај на службата за државна
безбедност во Скопје, биле формирани два национални легиона,
и тоа “Христо Ботев” и “Полковник Борис Дрангов”.
Во првиот национален легион, односно во младинската национална организација “Христо
Ботев”, според цитираниот полициски извештај, кој што бил повеќе сличен на СБНЛ, воглавно
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членовите биле младинци коишто порано членувале во српската профашистичка организација
“Збор”. Оваа организација имала за цел да ги организира “сите
младинци коишто се бореле за автономна Македонија”. Водач на
организацијата бил Димитар Галабов од Скопје, книжар по професија. Организацијата работела
строго конспиративно, членовите по име еден со друг не се познавале, туку секој добивал број,
а единствено Д.Галабов ги знаел
сите членови по име и презиме и
место на живеење.
Организацијата имала групи
кои броеле од 4 до 5 лица. Групата
имала свој водач. Секој нов член
требало да даде заклетва пред крстот и евангелието во “името на
голема и независна Македонија”,
под покровителство на Германија
и борбата против бугарската полиција и војска”.
Главното раководство на
месниот легион “Христо Ботев”
било поврзано со Софија преку
членот на управниот одбор Мичилев, преку кого добивале и директиви за работа.
Освен овој Легион, во Скопје бил формиран и вториот легион “Полковник Борис Дрангов”,
чии членови првенствено биле
ученици од сите училишта, и тоа
оние ученици коишто биле дојдени од “старите краеви на Царството” поради продолжување на
своето образование, односно тоа
биле деца на бугарски чиновници, управители, полицајци и други официјални лица на работа во
Македонија. Водачот на овој легион бил Георги Иван Божинов,
ученик во Машката гимназија,
дојден од градот Пловдив. Работата на овој легион била одобрена
од Главната управа во Софија, од
каде што добивале и директиви за
работа. Еден од членовите и помошник на водачот на овој легион
бил и синот на генералот Пенев,
преку кого во најголем дел се финансирала работата на легионот.
При крајот на декември
1941 година во Скопје пристиг-

нал и Павлов, еден од членовите
на Управниот совет, студент. Тој
бил еден од организаторите на
СБНЛ во Софија. Неговата задача во Скопје била по директива на
Главната управа да го организира
и да му даде соодветни директиви на месниот легион “Полковник
Борис Дрангов”. Тој во Скопје
развил широка активност, разговарал со голем број јавни работници и интелектуалци и, според
полицискиот извештај,”...можел
да придобие доста јавни работници... да го помогнат опстанокот
на легионот Дрангов”.
Двата легиона започнале нелојална конкуренција во борбата
за престиж. Притоа на неколку
пати меѓу нив “дошло и до судири”. Сето тоа наведува на констатацијата, дека и покрај тоа што
“имале една идеологија”, борбата за власт кај нив била на преден
план. Дури во остварувањето на
овие цели и едниот и другиот се
служеле со разни подметнувања,
озборувања и др.
Во 1942 година генерал Луков преземал мерки да се прекине
со тие несогласувања, како во Бугарија така и во Македонија. Тој
по конгресот на легионерите, што
се одржал на 18 и 19.ИИ.1942 година, го презел раководството на
организацијата и започнал да извршува внатрешна реорганизација, т.е. да воведува нови правила во однесувањето.
На еден разговор со воениот претставник на НДХ во Софија (А.Петровиќ) генерал Луков, меѓу другото, му рекол:”Ние
ќе пронајдеме нов начин на соработка, односно спојување со ратниците. Со нив нас не нé делат
идеолошки разлики, туку сé што
нас не дели се лични прашања.
Со ВМРО легионерите ќе го поддржуваат и во иднина добриот
однос и со нив сметаме на соработка.” Затоа легионерската организација во Македонија имало
блиска соработка со членовите на
ВМРО и И.Михајлов.
Исто како и другите оргагнизации така и легионерите

организационо морале, согласно со донесениот Закон за приклучување на сите организации
кои делувале во Македонија кон
“Браник”, да ја прекинат својата
работа. Со Законот се забранувала работата на легионерската организација. За тоа биле известени
и директорите на училиштата во
Македонија со доверливото циркуларно писмо од Министерството за Народна просвета бр.1040
од 22.И.1942 година, во коешто
се вели: “Бидејќи постоењето на
легионерските организации не е
дозволено со законите на државата, се поканувате да ги известите учениците, учителите и другите дека безусловно се забранува
членувањето во тие организации.
Учениците можат да членуваат само во организацијата “Браник”...Оние што ќе бидат фатени
да членуваат во легионерските
организации ќе бидат казнети...”

Генерал Никола Жеков
Глобално активноста на
легионерите продолжила во Македонија и во наредните години,
иако не во оној обем и содржина
како што се надевале, туку поконспиративно и со ограничена дејност.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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69 ГОДИНИ ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ВИНИЦА
Со полагање на свежо цвеќе
пред спомен-бистата на народниот херој Кирил Михајловски - Груица, на 30 Август 2013 година, се
одбележа 69 годишнината од ослободувањето на градот Виница.
На свеченоста присуствуваa:
градоначалникот на Oпштина Виница Емил Дончев, претседателот
на Советот на Општина Виница
заедно со делегации од Општинската организациона единица на
ОРОРМ Виница, Општинската организација на борците, советници,
раководители на општински институции и други граѓани.
Во НОВ македонскиот народ
создаде 66.000 народноослободителна војска, која во борбата за
сопствено ослободување и формирање на слободна македонска држава даде 24.000 животи, а со тоа
го победи фашизмот, ја извојува
слободата, и ја создаде сопствената македонска држава.
На територијата на Виничката општина, поточно на планината Плачковица, на 23 јули 1944
се формира Четвртата македонска народноослободителна ударна бригада, која го ослободува поголeмиот дел од источниот дел на
Македонија.

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Виница полага свежо сцвеќа пред
спомен-бистата на Кирил Михајловски-Груица
Виничката општина во НОВ
учествуваше со 951 борец, од кои
104 ги положија своите животи на
прагот на слободата и се бореа за
ослободување на Виница и Македонија.
Четвртата бригада, на 30 август 1944 во раните утрински часови, со јуриш изврши напад на
градот Виница, при што мобилизираната домашна стража се предава, а педесетината бугарски полицајци и неколку контрачетници
со панично бегство ја напуштаат
Виница и бегаат кон градот Коча-

Дел од присутните на свеченоста

ни. Виница е ослободена. Населението од Виница па и пошироко,
со радост на лицето излегува на
улиците и на плоштадот со музика, и се организира општонародна
веселба. На плоштадот се одржува митинг на кој говор држи Кирил
Михајловски- Груица, кој, меѓу
другото, нагласува дека “Македонија ќе создаде своја национална
македонска држава“ .
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница
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Од активностите на ОРОРМ

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА РАБОТИЛНИЦА

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски и Влатко Котески вклучени во презентација
на работата на ОРОРМ пред останатите учесници
Во Букурешт, Р. Романија, се
одржа меѓународна работилница
на тема „Едукацијата за мир како
решение на проблемите на нациите, патот кон заедничка Евроатлантска безбедност и нов пристап
на Партнерството за мир“. На
оваа меѓународна активност, што
ја организираше Организацијата на
резервните офицери на Романија,
учествуваа претставници на 10 национални асоцијации (Норвешка,
Холандија, Швајцарија, Турција,
САД, Франција, Албанија, Италија,
Македонија и Романија) со вкупно 30 учесници. Работилницата
ја отворија претседателот на Асоцијацијата на резервните офицери на Романија, генералот во пензија Константин Савоју и претседателот на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери
(CIOR) Ричард Рол.
Делегацијата на ОРОРМ
ја претставуваа претседателот
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, и резервниот капетан Влатко Котески
од Прилеп. Основните цели на организаторот на работилницата беа:
имплементација на новиот стра-

тегиски концепт на CIOR – едукација за мир преку знаење, поддршка и промоција во партнерство со
културните вредности кои се заеднички во алијансата; поддршка од
страна на воената резерва во однос
на цивилно-воените големи настани, какви што се природните катастрофи, големите несреќи и асиметрички закани.
Овој меѓународен работен
собир претставуваше и одлична
можност за учесниците од земјите членки на НАТО или на ПзМ да
разменат искуства за повеќе актуелни прашања, какви што се: статусот на резервните офицери во
општеството, законските регулативи, политиките кои ги водат државите во однос на поддршка на
воената резерва и друго. Посебен
придонес во работата на работилницата имаше професорот Јохан
Галтунг како творец на Трансценд
методот за медијација и разрешување на конфликти, кој ги презентира своите искуства како директен
учесник во преговорите на завојуваните или конфликтни страни помегу Еквадор и Перу, Пакистан и
Преставници од Првата планинска бригада од
Плевен изведуваат показна
вежба пред учесниците на
Работилницата
Проф. д-р Ѓорѓи Малковски во
работата на Работилницата

Авганистан и Израел и Палестина.
Во рамките на програмата,
учесниците ја посетија Првата планинска бригада во Плевен, позната
по успешните мисии во Авганистан, а се запознаа и со романскиот
национален фолклор и музика.
Значајно е да се истакне дека
во работата на оваа работилница,
претставниците на националните
асоцијации на резервните офицери имаа можност да дадат конкретни предлози во однос на темите на
работилниците како и предлози за
подобрување на функционирањето
на Организацијата на својата земја
и на CIOR воопшто. Во контекст
на ова, ОРОРМ беше презентирана
како добро организирана асоцијација која постојано посветува внимание на градењето на имиџот на
резервните офицери. Притоа, беше
нагласена нејзината улога во анимирањето на младите преку нивното директно вклучување на маршеви, гаѓања, трибини, спортски натпревари и слично, како и информирањето на јавноста за активностите
преку веб-страната на ОРОРМ, магазинот „Штит“ на МО и весникот
„Офицер“, како интерно гласило.
Врз основа на презентираната информација во оваа смисла, учесниците на работилницата оценија
дека ОРОРМ е најдобро организирана национална асоцијација на
резервните офицери, не само меѓу
државите членки на ПзМ, туку и во
дел од државите членки на НАТО.
Влатко Котески
член на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Прилеп
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НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ

Дел од присутните на манифестацијата
По повод Денот на раѓањето на генералот Михаило Апостолски кој е и патронен празник
на Општинската организациона
единица на ОРОРМ од Штип и
по повод 8-ми ноември, Денот
на ослободувањето на градот
Штип, на 6-ти ноември ООЕ на
ОРОРМ Штип достоинстевено
ги одбележа овие два значајни
датуми.
Пред бистата на генералот
Михаило Апостолски, пригоден реферат за неговиот живот и
дело презентираше м-р Оливер
Цацков од Универзитетот ,,Гоце
Делчев“ кој, притоа ги истакна
неговите големи стратегистики вештини во водењето на Народнослободителната војна, што

Пред присутните реферат за животот и делото на генералот Апостолски презентира
м-р Оливер Цацков

доведе до целостно ослободување на македонскиот народ и
формирање на сопствена држава.
Потоа, преставници од
АРМ, локалната самоуправа,
Сојузот на борците, Секторот за
внатрешни работи Штип, како и
претставници на сите политички
партии застапени во Советот на
Општина Штип, положија свежо цвеќе пред бистата на генералот Апостолски. Од страна на
ОРОРМ свежо цвеќе положи делегација предводена од претседателот проф.д-р Ѓорги Малковски, во која беа и потпретседателот Стојанче Стрмбов и претседателот на ОЕ на ОРОРМ Штип
Стојанче Димов.

По завршувањето на овој дел
од програмата, присутните ја проследија се трибината на тема „Македонија по Балканските војни,
Букурешкиот договор – 100 години потоа“, што се одржа во салата
на Советот на Општина Штип.
На трибината учествуваа
130 резервни офицери и многубројни граѓани на Општина
Штип, а за нејзината успешна
реализација, значаен е придонесот на локалната самоуправа и градоначалникот Илчо Захариев.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Штип

Делегации на ОРОРМ, на АРМ и други полагаат свежо цвеќе пред
споменикот на генералот Михаило Апостолски
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РАБОТЕН ДОГОВОР
Шестата седница на Извршниот
одбор на ОРОРМ со која раководеше
претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски се одржа на 6-ти декември
2013 година во Свети Николе. Извршниот одбор на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, ја одржа шестата седница, со
која раководеше претседателот проф.
д-р Ѓорѓи Малковски. На седницата
беа разгледани и усвоени следните
документи: Информација за летниот Конгрес на CIOR одржан во Брно
– Република Чешка, од 29-ти до 2-ри
август 2013 година; Информација за
Јазичната акадeмија на CIOR одржана во Гдинија- Полска од 15-ти до 27ми јули; Информација за одржаните
трибини на тема „Македонија во Балканските војни, Букурешкиот договор
– 100 години потоа“; Предлог план за

Претседателот на
ОРОРМ
проф. д-р
Ѓорѓи Малковски со членовите на ИО
активностите на ОРОРМ во 2014 година; Одлука за свикување на III седница на Собранието на ОРОРМ; Одлука за формирање пописна комисија; Одлука за касов максимум; Одлука за укинување на ООЕ на ОРОРМ
и Одлука за формирање на ООЕ на
ОРОРМ. Одлуките подетално ги образложи проф. д-р Ѓорѓи Малковски, кој истовремено го образложи и
Предлог-планот за активностите на
ОРОРМ во 2014 година.

Покрај ова, на седницата се разговараше и за просторните услови за
работа на ОРОРМ.
Образложение на Информациите
за: Летниот конгрес и Трибините оддржани во пет ООЕ на ОРОРМ (Прилеп,
Охрид, Пробиштип, Штип и Радовиш),
поднесе претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, додека м-р
Гоце Георгиев ја образложи Информацијата за Јазичната академија.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Свети Николе

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИКОТ 11-ТИ ОКТОМВРИ

Обраќање на претседателот
на ООЕ на ОРОРМ Свети
Николе м-р Ристе Панов
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Свети
Николе го одбележа 11-ти Октомври – Денот на народното востание,
со што им оддаде почит на борците
и на жртвите, кои со оружје в рака се
спротивставија на фашизмот, а со тоа
и придонесоа за ослободувањето на
Македонија од окупаторските сили.
ООЕ на ОРОРМ Свети Николе, заедно со Општинскиот одбор
на Сојузот на борците од НОАВМ
за општините Свети Николе и Лозово, а и со Локалната самоуправа
Свети Николе, по овој повод положија свежо цвеќе пред спомен-би-

стата во Градскиот парк на загинатиот воин Александар Серафимов
(припадник на безбедносните сили
во конфликтот од 2001-ва година)
и пред споменикот од НОВ во Свети Николе. Пред присутните на овој
чин (претседателот на Советот, членови на Советот на Општина Свети
Николе, претставници на: општински училишта, политички партии,
невладини организации и други и н ституции), се одржаа пригодни говори и беа прочитани литературни
творби. Во оваа пригода претседателот на ООЕ на ОРОРМ Свети Николе
м-р Ристе Панов, во своето обраќање

ја нагласи улогата на Македонија во
големото антифашистичко движење,
а истовремено осврнувајќи се на сегашноста, тој меѓу другото, истакна:
„Денеска, сме собрани тука, не само
да го означиме овој ден од македонската историја и да укажеме достојна
почит на борците, туку угледувајќи
се на нивниот пример, нивната сила,
пожртвуваност, храброст и верба во
идеалите да се избориме за она што
е наше, да се избориме за нашиот
идентитет, посебност, историја, култура и достоинство“.
Тони Мицевски

Од полагалње на цвеќе пред спомен-бистата на Александар Серафимов
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Од активностите на претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

ПОСЕТА И РАЗГОВОРИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ОРОРМ СО РАКОВОДСТВАТА НА ООЕ НА ОРОРМ

Претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски на средба со градоначалникот на Општина Новаци

Продолжување на активностите на претседателот на
ОРОРМ во остварување на контактите со раководстата на ООЕ
на ОРОРМ, единиците на локалната самоуправа, Министерството за одбрана и Генералштабот на АРМ
Во функција на информирање за остварените активности во изминатиот период, како
и координација на планираните
активности до крајот на 2013 година, претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, во
периодот од јуни до декември,
оствари повеќе работни средби со раководствата на општинските организациони единици
на ОРОРМ: Прилеп, Радовиш,
Виница, Делчево, Крива Паланка, Штип, Свети Николе, Кавадарци-Неготино, Скопје 1, Скопје 2, Кичево-Македонски Брод,
Куманово, Велес, Струмица,
Охрид, Тетово, Пробиштип, Битола и Демир Хисар.
Покрај работните средби

со општинските организациони единици, претседателот на
ОРОРМ оствари работни средби и со градоначалниците на
општините на кои се разговараше за соработката помеѓу
општинските ОЕ на ОРОРМ и
локалната самоуправа, во реализацијата и финансиската поддршка на заедничките проекти
и програмските активности.

Посебно треба да се нагласат напорите и активностите кои ги презема претседателот во контактите со Министерството за одбрана и ГШ на АРМ
со цел, на ОРОРМ да и се даде
соодветна логистичка поддршка во реализацијата на програмските активности.
Тони Мицевски

Претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски на средба со
раководството на ООЕ на ОРОРМ Кичево - Македонски Брод
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УСВОЕНИ ПОВЕЌЕ ЗНАЧАЈНИ ДОКУМЕНТИ
На 5-ти јули 2013 година
во Виница, Извршниот одбор
на Организацијата на резервни
офицери на Република Македонија (ОРОРМ), ја одржа петтата седница, со која раководеше
претседателот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски. На седницата во фокусот на вниманието беа повеќе
актуелни прашања, меѓу кои:
Информација за активностите
од април до јули 2013 година;
Договор за реализација на ак-

тивностите до крајот на годината; Одлука за набавка на фотоапарат/камера; Одлука за учество на летниот конгрес на CIOR и
Одлука за учество на ПзМ семинарот.
Информацијата за реализираните активности од април до
јули ја презентира претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, при што посебно
беа акцентирани: Симпозиумот
на тема „Македонија во балкан-

ските војни , Букурешкиот договор – 100 години потоа“ и Државниот натпревар во гаѓање со
пиштол кој се оддржа на стрелиштето на АРМ-Долно Оризари во Велес.
На седницата исто така
се усвои и План за реализирање
на активностите до крајот на годината, кој го образложи претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

КОНДИЦИОНО-РЕКРЕАТИВЕН МАРШ
Општинската организациона единица на ОРОРМ Битола на
9-ти ноември организира кондиционо-рекреативен марш на
релација: с.Лера - Брана на акумулацијата „Стрежево“ - манастир „Св. Петар“ во с.Црнеец во
должина од 10 км. На оваа еднодневна обука учествуваа 45 млади резервни офицери и подофицери од Битола и од Демир Хисар, кои, покрај проверката на
психофизичката подготвеност,
во с Лера имаа можност да ги
обноват знаењата од географска
и топографска ориентација на
просторот. Покрај ова, тие се запознаа и со крактеристиките на

акумулацијата „Стрежево“ и нејзиното значење за Пелагониската котлина, а го посетија и манастирот „Св.Петар“ с. Црнеец.
Ваквата традицонална соработка помеѓу овие две општински
организации, претставува позитивно искуство кое може да
се користи и во други соседни
општини при организирањето на
поголем број активности, а особено на практични содржини од
областа на едкацијата и обуката.
Милосав Стевановски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Битола

Елаборирање за акумулацијата
од страна на стручно лице на ЈП
„Стрежево“-Битола

Дел од учесниците на кондиционо-рекреативниот марш „Стрежево 2013“
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АКТУЕЛНИ ТРИБИНИ

Во рамките на програмата за
едукација и обука на ОРОРМ, во
текот на ноември, во 5 организациони единици (ООЕ) – Прилеп,
Охрид, Пробиштип, Штип и Радовиш, беа организирани трибини на тема: „Македонија по Балканските војни, Букурешкиот договор – 100 години потоа“. Целта
на одржувањето на овие актуелни
трибини беше, од сегашна историска дистанца да се даде релевантна оцена за далекусежните
последици од Балканските војни за Македонија и за македонскиот народ, за неговата борба
за ослободување и обединување
во сопствена држава. За ваквата
цел и значење, на поечтокот, на
присутните им се обрати претсе-

Дел од учесниците на
трибината во Прилеп
Нивниот настап, со особено
внимание го проследија, покрај
резервните офицери, претставници на локалната самоуправа,

дополнат своите знаења од овој
мошне значаен период за македонската историја.
Во оваа пригода, професорот Миновски ги акцентираше
состојбите во Македонија пред
потпишувањето на Букурешкиот договор, како и последиците
од актот со кој беше распарчена
нејзината етничка територија, а
амбасадорот Никовски се осврна
на дипломатските напори на Македонците да се изборат за своите права и државност, при што,
потсети и на последиците од овој
срамен договор кои Р. Македонија ги чувствува и денес. Големиот број прашања од учесниците на трибините, оди во прилог на
оценката за големата заинтереси-

Обраќање на г-динот Никовски и на проф.д-р Михајло Миноски пред присутните на трибината во Прилеп
дателот на ОРОРОМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски кој раководеше со одржувањето на трибините. Воведни излагања на оваа
тема имаа историчарот, проф.др Михајло Миноски и амбасадорот Ристо Никовски кои со свои
трудови активно учествуваа и на
претходно одржаниот научен собир во Скопје.

на министерствата за одбрана и
за правда, директори на средните
училишта, претставници на повеќе здруженија на граѓани, како
и над 500 ученици и студенти од
споменатите општини.
Учеството на учениците и
студентите е од посебно заначење
заради фактот што тоа претставуваше убава можност да ги на-

Дел од присутните на трибината во Охрид

раност за оваа тема, за што, значаен придонес дадоа и електронските и пишаните медиуми на локално ниво.
Планирано е, до крајот на
декември, вакви трибини да се
одржат и во: Виница, Куманово и
Струмица.
Ж.Т.

Ображање на председавачот на Советот на
Општина Охрид г-ѓа Гордана Коњаноска
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Излагања на проф.д-р Михајло Миноски и г-дин Ристо Никовски пред присутните на трибината во Охрид

Од излагањата на проф. д-р Ѓорѓи Малковски и проф. д-р Михајло Миновски во Радовиш

Михаило Апостолски - првиот македонски генерал

ЛЕГЕНДА КОЈА ВЕЧНО ЖИВЕЕ
Во историјата на секој народ
има датуми што се знамиња на
едно време и што се меѓи на една
епоха. Еден од тие што одбележуват таква епоха е и генералот Михаило Апостолски, а такви се бројни во борбената историја на македонскиот народ. Нема сомнение
дека најпознат меѓу нив е токму
Апостолски, кој стана легеда уште
за време на животот.
Припаѓа на плејадата борци
кои во НОВ дадоа непроценлив придонес во победата над фашизмот и
победата на револуционерните идеали на македонскиот народ. Живеел
со страдањата на истиот во Првата
светска војна и активно учествувал
во борбите за ослободувањето на
македонскиот народ и народностите во Македонија како командант на
Главниот штаб на НОВ и ПОМ.
Роден е во Штип на 8–ми ноември 1906 година во штипско
Ново Село, во занаетчиско семејство. Од неговиот дедо Апос-

тол ги примал привите сознанија
за револуционерните борби на македонскиот народ за слобода. Сето
тоа остава длабоки траги кај Михаило кој по завршувањето на сите
воени училишта: Воената академија ( 1927) Виша воена академија
-1933 и Генералштабна академија
1938 година што било реткост, во
тоа време за луѓето од овој крај.
Учесник е во НОВ од 1941
година. Бил член на Покраинскиот воен штаб за Македонија, а од
јуни 1942 е командант на Главниот штаб на НОВ и ПОМ и на оваа
функција останува до конечното
ослободување на Македонија .
Неговото име е врзано со
многу маршеви, походи и офанзиви на македонската војска во
НОВ: од прочуената Дебарца до
Преспа, од Егејска Македонија до
Февруарскиот поход и од Козјак
до Ристовац, борците цврсто газеле по својот командант.
Во есента 1943 година, а осо-

бено во пролетта, таа партизанска
борба добива на интензитет, толку многу, што наскоро прерасна
во општонародно востание на чие
чело стоеше првиот македонски
генерал Михаило Апостолски.
Од ден на ден, се повеќе
растела неговата популарност
меѓу борците и народот.
Во пролетта 1944 година, во
времето на пролетната офанзива, планините ечеле од маршот на
Третата македонска ударна бригада во, која е воспеан легендарниот
командант на македонската војска
генералот Михаило Апостолски.
Апостолски бил секогаш на
чело на секоја акција.
Многумина преживеани борци со гордост се сеќавале на партизанските патеки што ги минале
под негова непосредна команда, на
надчовечките напори за совладување на безбројните заседи, отворените битки,гладот, студот. Скромен по својот карактер но прави-
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чен раководител, тврд и доследен
на своите идеали. Тој бил и обичен борец и добар стратег. Секогаш умеел добро да се прилагоди
на временските и на географските
услови и да ја прифати борбата со
многу помоќниот непријател. Кога
немаше водич низ местата низ кои
поминувавме, обично ноќе, низ
мрак и неизвеснот, се сеќава еден
борец, таа должност ја преземаше самиот Апостолски, одејќи на
чело на бригадата низ тешките
непроодни патеки за да не изнесе
на вистинското место. Низ тие непознати места како да го водеше
визијата или огроманата желба и
верба за конечна победа.

Генерал Михајло Апостолски
Високото воено образование
на Апостолски дошло до израз и
при омасовувањето на македонската војска во периодот на формирање нови поголеми формации
кога се барало поголема мобилност и оперативност на Главниот
штаб. Во текот на НОВ тој го добил чинот генерал-мајор, во завршните операции е унапреден во
генерал-потполковик , а подоцна и
во генерал-полковник.
По ослободувањето, вршел
одговорни воени и државни функции: помошник началник на Генералштабот на ЈНА, командант на
Армија, началник на Пешадијата
на ЈНА.

Член на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, бил
од неговото формирање, од првата
половина на ноември 1943 година па се до Првото заседание на 2
август 1944 година. Исто така бил
член, пратенк во Уставотворното
собрание на Македонија, а потоа
и на Народното собрание на НРМ.
Од почетокот на 1965 година
до крајот на 1970 бил и директор
на Институтот за национална историја. При основањето на Македонската академија на науките и
уметностите во 1967 година, бил
избран за нејзин редовен член, за
да од почетокот на 1976 година е
и нејзин претседател. Повторно е
избран на оваа функција во 1979
година на која останал се до 1983.
За редовен професор на Филозофскиот факултет при УКИМ
во Скопје е избран 1967, а во 1981
година во Центарот на високите
воени школи во Белград, е промовиран за доктор на воените науки.
Академикот Апостолски е
плоден научен работник чии трудови се познати и ценети и надвор од
нашата земја. Списокот на неговите научни, стручни, публицистички
и други трудови, е мошне голем.
Најголемиот дел од неговиот
научен опус е посветен на проблемите на современата воена и политичка историја. Големи се заслугите на Апостолски и за обработката
на општата историја на македонскиот народ.
Негова заслуга се и излегувањето на трите тома на Историјата на македонскиот народ, за што
ние треба да му бидеме благодарни и да го продолжиме неговото
дело сега во нов облик- одбрана од
негирањето на македонското постоење и македонскиот идентитет.
Тоа е наше свето право и обврска
од која никогаш не треба да се откажеме.
Михаило Апостолски стана
легенда и мит кој живее и до ден
денес, и затоа со гордост може да
кажеме дека за него колку и да се
зборува, секогаш ќе биде малку.
м-р Оливер Цацков
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