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ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Од активностите на ОРОРМ

ДРЖАВЕН
НАТПРЕВАР ВО ПЕТТОБОЈ
Програмата за обука на резервните офицери и подофицери
во 2011 година, претставува една
од тежишните активности и приоритетни задачи на Организацијата
на резервните офицери на Р. Македонија (ОРОРМ) во обучувањето на членството. Во контекст на
ваквите програмски определби,
на 8-ми октомври, на спортскиот полигон во касарната „Алекса
Демниевски-Бауман“ во Велес, се

одржа Државен натпревар на резервните офицери и подофицери
во војнички петтобој. Целта на
Натпреварот, кој се организира
според стандардите и искуствата на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери
(CIOR), беше јакнење на натпреварувачкиот дух, на обученоста и на
оспособеноста на младите резервни офицери и подофицери, како и
усовршување на воените вештини
што треба да ги посседуваат.
Натпревар во кој дојде до изАктивностите на Натпрераз психофизичката подготвеност варот, во кој учествуваа 25 екипи
на резервните офицери и подофи- и 150 резервни офицери и подоцери.
фицери од општинските организа-

циони единици на ОРОРМ, започна со постројување и со предавање
рапорт од страна на претседателот
на Извршниот одбор на ОРОРМ
Велес,
резервниот поручник
Дејан Гавазов. По приемањето на
рапортот, на учесниците на Натпреварот им се обрати претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој, притоа, накусо
потсети на досегашните остварени
резултати и приоритетните задачи
во наредниот период, а ја нагласи
и успешната соработка со МО и
ГШ на АРМ. „Најдобра потврда за
тоа се и најновите измени во Зако(Продолжува на стр.2)
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нот за одбрана со кој е регулирано
дека во остварувањето во обуката
за одбреана и во подготовките за
упатување на припадниците на
резервните сили на Армијата во
извршувањето на задачите во мировните операции, надвор од територијата на Републиката, МО може
да соработува со ОРОРМ“, истакна, меѓу другото, претседателот
Малковски.
Учесниците на Државниот
натпревар, со внимание ја проследија поздравната телеграма на
министерот за одбрана д-р Фатмир Бесими во која, меѓу другото,

Дисциплина трчање на 1.200 м
се вели: „Министерството за одбрана и Генералштабот на АРМ,
во изминатиот период остваруваа
континуирана и плодна соработка
со ОРОРМ како значаен субјект
на одбранбениот систем. Ве уверувам дека таквата соработка и
логистичка поддршка на вакви
значајни содржини кои се однесуваат на едукацијата и обуката
на резервните офицери и подофицери, ќе продолжи и во идниот
период. Вие, како асоцијација на

Дисциплина скок во далечина

Дисциплина фрлање бомба
резервниот старешински состав,
по примерот и на други европски
држави, членки на НАТО или на
ПзМ и како членка на CIOR при
NATO, претставувате важна алка
помеѓу воениот и цивилниот дел
на општеството“.
Во името на ГШ на АРМ,
учесниците на овој натпревар ги
поздрави и им посака добри резултати, полковникот Борко Симоски. Планираните содржини
во војничкиот петобој ( трчање

Дисциплина фрлање ѓуле
на 1200 м, трчање на 100 м, фрлање бомба, фрлање ѓуле, скок
во далечина), ги координираше
Горан Астарџиев инструктуор по
физичко воспитување во ГШ на
АРМ. По еднодневното дружење
на учесниците на Натпреварот,
беа сумирани остварените резултати. Според вкупните резултати
во сите содржини, за најдобри
беа прогласени екипите на ООЕ
на ОРОРМ: Кратово (прво место), Демир Хисар (второ место)
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и Гевгелија (трето место). Поединечно, најдобри беа: Оливер
Трпковски од Кратово (прво место), Горан Николовски од Демир
Хисар (второ место) и Александар Крајчев од Гевгелија (трето
место).
За успешната реализација на
овој натпревар значаен е придонесот на ГШ на АРМ кој обезбеди логистичка поддршка, во што
непосредно беше ангажирана
КзО со нејзините претставници:
потполковникот Љубенчо Петровски, постариот водник прва класа
Бојан Станчев и водникот Бошко
Димитријевски.
Живко Трајановски

Дисциплина трчање на 100 м.

ИСТОРИСКИ ДЕНОВИ ЗА МАКЕДОНСКАТА
ДРЖАВА И НАРОД
Се навршија дваесет години од прогласувањето на Уставот на Република Македонија, како самостојна суверена и незвисна држава.
Историјата на македонскиот
народ е многу богатa со значајни
настани коишто оставиле големи
и неизбришливи траги и длабоки
белези во сéвкупниот општествен,
политички, културен, историски,
национален развој на македонската држава.
Ретко кој народ и држава има
толку високо вреднуван развој во
својата историја, каков што има
македонскиот народ. Иако бил под
многу ропства, желбата за своја,
независна, суверена и самостојна
држава, никогаш не исчезнувала.
Секогаш бил горд, и гордо се справувал со тиранијата наметната од
други држави и народи од опкружувањето и пошироко.
И во најтешките моменти,
што му се заканувале, не престанал да се бори против асимилаторите, кои настојувале да го избришат од списокот на народите, иако
има најстара и највозвишена продуктивна историја. За таа и таква
историја. организирал могу востанија против поробувачите кои не
бирале средства да го уништат
неговиот идентитет.
По секоe востаниe како феникс се издигнувал уште повисо-

ко и погорделиво, иако претрпувал и преживувал големи штети и
уништувања, како во човечки животи така и во материјалните добра. Тој секогаш бил организиран
до највисоко ниво и на правно-политички план. Со правни акти што
го одразувале моментот во коj се
случувале настаните, најадеквато
ги инкорпорирал заедно со вкупните содржини во тој период. Со
правните и политичките акти се
легитимирал во Европа и во светот
како држава со своја територија и
правен и политички систем. Правниот и политичкиот систем, не го
издвојувал од одбраnбениот систем. Затоа, македонскиот граѓанин
давал и имал голема доверба во
луѓето што во секое време, па и во
најтешките услови, го раководелe,
биле на чело на тие органи (воени, цивилни и сл.). Секоја одлука
што се носела била демократска,
детерминирана на правна основа.
Многу правни акти во секој
период од историјата биле така осмислувани, пишувани и спроведувани што ја одразuвале желбата на
македонскиот народ во тие услови
да биде свој на своето, без оглед на
жртвите што ги поднесувал.

Актите што во историскиот
момент, се донесувани во суштина
ја отсликуват вербата во иднината.
Многу правно - политички
акти се донесени и во најтешки
временски воени услови.
Само да се потсетиме на правните акти: статутите и правилниците донесени од Македонската
револуционерна организација, со
кои се апострофира и регулира
целокупната активност во работата и функционирањето на Организацијата.
Правно политичкиот систем се развивал во континуитет.
Само да ги споменеме: „Правилата – Уставот на Македонскиот
востанички комитет“ донесен кон
крајот на 1878 година во времето
на Македонското (Кресненското)
востание. Македонското востание
од 1878/1879 година, во историјата познато под името Кресненско
востание, е важна етапа во национално-ослободителната борба на
македонскиот народ.
Програмските цели на востанието дефинирани во правилата
во 211-от член, што биле „озаконети во 1878 година“ и се зафатени
скоро сите проблеми од интерес за
востанатиот народ, верно го изразуваат стремежот на македонскиот
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народ, неговите национално-политички и социјални аспирации:
ослободување и конституирање на
македонската држава, изградба на
власт на ослободената територија,
врз принципи на општествениот
систем, на народната и верска толерација, како и изградба на надворешната политика на востанатиот народ, пред сé, односите
со соседните народи, на односот
спрема непријателите на македонскиот народ и.т.н.
„Македонскиот востанички
комитет наредува сите Македонци
да ги извршуваат одребите на овие
Правила – Устав без поговор до ослободувањето на Македонија и до
донесувањето на мирновременски
Устав на Автономна Македонија“.
(чл.208)
Кресненското
востание
претставува врвна точка и тоа е
еден од оние настани што ги поставија системските основи на
македонското национално револуционерно движење и тоа не само
оружените борби на македонскиот
народ, туку и на идејната определба на неговата самобитност за
независна и суверена самостојна
држава. Врските со минатото, како
барање, природно се наметнува,
затоа се инсистира на традиционални врски со минатото и тоа на
такви релации, кои се чисто македонски, односно, немаат врска со
историјата на соседните народи.
Токму во таа смисла, Уставот
на Македонскиот востанички комитет од 1878 година фаќа врска
со минатите позитивни искуства
од борабата на македонскиот народ и истовремено придонесува
да се втемели иднината врз здраво
расудување за општиот интерес.
Крушевската Република е најславната страница на Илинденското востание од 2-ри август 1903 година. Таа е најконкретен доказ за
самобитноста и државно-правните
стремежи на македонскиот народ
што беа идеал кон кој со години потоа се стремеа новите генерации.
Крушевската Република е круна на
востанието, како Прва демократска република на Балканот. Таа е

трајно овековечена во светската
историја, како по своите остварени цели, така и по визионерството
- како во тогашните историски услови треба да се развива општеството - како еден македонски народ
се кренал на востание да живее во
слобода и мир.
Крушевската Република го
зголемува стремежот да се придобие муслиманското население од
околните села – како мили комшии.
За оваа цел, беше напишана прокламација, позната во историската
литература под името „Крушевски
манифест“. Текстот на овој документ зборува за револуционерната
величина на неговите творци и за
карактерот на македонската револуција. Овој документ што има
трајна историска вредност, можеле да го напишат само македонски личности и дејци кои имале
широки хоризонти за иднината на
Македонија. Секој збор во „Крушевскиот манифест“,е историја и
демократска визија за „Автономна
Македонија“. „За право, за слобода и за човечки живот, ве каниме
и Вас, да дојдете заедно да водиме борба! Елате браќа муслимани
при нас, да тргнеме против вашите и наши душмани! Македонија е
заедничка наша мајка и викат за
помош...“ Само ваков правно политички документ изработен од
„Привремената влада“ од шест
члена, на чело со Дину Вангели,
а со Никола Карев како претседател на Крушевската Република,
претставува вруток на современата македонска историја, и не само
на македонската, туку и многу пошироко.
Народноосободителната војна 1941-1945 година на Македонија, раководена од Главниот штаб
ма НОВ и ПОМ на чело со командантот Михаило Апостолски е
светол пример од поновата историја, како треба да се сака својата татковина - Република Македонија. Идеалите за кои се бореле
многу генерации и ги дале своите
животи, се остварени во оваа славна војна. Напоредно со оружената
борба која започнала во 1941, со

нападите на фашистичките окупатори и поделбата на Македонија и
со воведувањето на невиден фашистички терор врз македонскиот
народ и другите заедници што живееле во Македонија, македонскиот народ немал друг избор, освен
изборот организирано и херојски
да се бори против окупаторите за
своја национална и социјална слобода, за национален идентитет и
самостојна држава. Во таа борба
докажал дека сака сопствена држава, свој јазик и свој идентитет и
навистина тој идеал и го остварил
иако дал голем број жртви, многу уништени економски потенцијали, разорени села и градови,
уништени историски и културни
споменици, училишта и сл. Нема
народ што поднесосл такви страдања. Но, и покрај таквите неподносливи страдања, македонскиот
народ ги остварил своите вековни
стремежи и идеали за сопствена
држава. И застанал во стројот на
земјите на Антифашистичката коалиција во борбата против најголемото зло – фашизмот, и во заедничката борба со другите народи
од поранешна Југославија.
Со НОВ македонскиот народ
доби светски легитимитет на признат народ и држава, иако некои
соседи постојано се трудат и го
оспоруваат името, идентитетот, јазикот, историјата, црквата, државноста и сл.
Македонскиот народ секогаш
во својата историја бил на страната на хуманоста, правичноста,
демократичноста, почитување на
слободата на луѓето и нивниот живот. Тие и такви принципи го искачиле на пиедесталот на народи
со светла историја, култура, наука,
уметност, спорот и сл.
Покрај вооружениот дел што
се водел за ослободување, се водело особена грижа од Главниот
штаб на НОВ и ПОМ на чело со
генералот Михаило Апостолски
како командант и за донесување и
утврдување на правно-политички
документи, со кои, и во тие тешки моменти ќе се легитимира пред
целиот свет, македонската држава
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и македонската војска. Народноослободителната и антифашстичка војна се водела според сопствената воена стратегија за создавање
на сопствена држава. Народноослободителните одбори и како
први легални органи имале и
правно политички ингеренции во
областа на судството, школството,
снабдувањето, исхраната, заднинското обезбедување и сл. Тоа бил
систем што функционирал веднаш
по почетокот на востанието во Македонија.
Главниот штаб на НОВ и
ПОМ бил во почетокот и команден орган и правно политички
орган. Многу важен документ е
манифестот на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ донесен уште во првата половина на месец октомври
1943 година, Одлуката за формирање на Иницијативниот одбор за
свикување на АСНОМ на чело со
Методија Андонов – Ченто, имала
особено политичко значење за натамошнмиот развој на НОВ и народнооослободителните одбори,
како и за забрзано формирање и
свикување на АСНОМ.
Иницијативниот одбор на
чело со Методија Андонов – Ченто самостојно или во содејство со
Главниот штаб на НОВ и ПОМ
вршел низа функции и преземал
соодветни мерки за натамошно
јакнење и развивање на новата државно-правна положба. Во оваа
смисла, од посебно значење се
донесените одлуки за воведување
на Македонскиот јазик во сите информативни билтени и други материјали издавани од Врховниот
штаб на народноослободителната
војска и партизанските одреди на
Југославија, како и во емисиите на
радио станицата „Слободна Југославија“. Иницијативниот одбор
вршел определени функции на власта и во извесна смисла претставувал привремено законодавно и
извршно тело. Еден од неговите
значајни документи е прогласот од
март 1944 година, за идниот развој
на народноослободителните одбори во Македонија на сите нивоа,
што требало во наредната етапа да

се обезбеди непречено свикување
и конституирање на АСНОМ. Иницијативниот одбор упатил соодветни писма до бројни активисти и
учесници во народноослободителното движење и до сите пријатели
на македонскиот народ, во кое ги
објаснувал потребата и значењето
од формирањето на АСНОМ. Исто
така, упатил соодветен проглас до
македонската емиграција и нејзините истакнати јавни работници,
со повик да и се приклучат на Народноослободителната војна на
македонскиот народ. Со конституирањето на АСНОМ и со изборот
на Президиумот на чело со Методија Андонов – Ченто престанала
потребата од ова преставничко
тело, а самиот факт што на неговото Прво заседание покрај донесените одлуки од Главниот штаб
на НОВ и ПОМ биле потврдени и
неговите одлуки, недвосмислено
укажувало дека Иницијативниот
одбор на чело со Методија Андонов – Ченто претставувал негов
успешен претходник.
Во такви услови и со темелни подготовки, Првото заседание
на АСНОМ било свикано. Се одржало во манастирот „Св.Прохор
Пчињски“ на револуционерно
симболичниот празник Илинден,
кој генерациски го одразува континуитетот на сите борби на македонскиот народ за слобода и
државност. На ова исотирско заседание биле удрени темелите на
македонската државност. Донесените одлуки и изборот на Президиумот на АСНОМ на чело со
Методија Андонов – Ченто на ова
заседание, претставувале гранитен фундамент на државно-правниот развој на ослободената македонска заедница во Македонија.
Тие документи се фундаментот
врз чија основа се донесени сите
други документи за идниот општествено политички развој на Република Македонија. Документите што ги има донесено АСНОМ
и Президиумот како негов орган,
имаат врвна правна и политичка
тежина и содржина. Тоа е светол
пример, како се подготвени, из-

работени и донесени овие акти во
време на тешки борбени дејства со
фашистичкиот окупатор во Македонија. Тие се широко прифатени
од народот и признати од сите прогресивни народи и земји во светот
кои се бореле против фашизмот.
Плод на тие АСНОМСКИ
правно-политички акти и други
поранешни устави и акти, е донесувањето на УСТАВОТ НА
САМОСТОЈНА, НЕЗАВИСНА,
СУВЕРЕНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 17 НОЕМВРИ
1991 ГОДИНА.
Овој Устав отвори нова страница во современата македонска
историја, како самостојна држава.
Уставот се донесе за релативно
кратко време, по Референдумот
од 8 септември 1991 година за самостојна, независна и суверена Република Македонија.
Донесувањето на Уставот
претставува сведоштво и континуитет на едно историско време.
Граѓаните многу одговорно, со
голема желба и ентузијазам се вклучија во јавната расправа и дадоа
свој голем влог, заедно со пратениците во Собранието на Република
Македонија, државните институции и органи.
Во оваа насока, свој придонес
даде Организацијата на резервните офицери на Република Македонија, учествувајќи во јавната
расправа за Уставот на Република
Македонија.
Навистина, тоа се историски
денови за македонската држава и
народ.
м-р Душан Маџоски
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ОФИЦЕР - 7
Седумдесет години од почетокот на Народноослободителната и антифашистичка војна
на Македонија (1941-2011)

ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ОД НОАВМ
(Продолжува од претхотниот број)

Десетта МНОБ
Согласно наредбата на ГШ
на НОВ и ПОМ од 22 август 1944
година упатена до Втора ОЗ, со
која беше наредено формирањето
на 9. и 10. МНОБ, на 22 август
1944 година во месноста “Црвена
Вода” на планината Кожув е формирана 10. МНОБ. Во нејзиниот
состав влегоа претежно борци
и старешини од 2 МНОУБ, кои
формациски беа рспоредени во
три стрелечки баталјони и една
придружна чета. Бројната состојба при формирањето изнесуваше
околу 350 борци и старешини.
Два дена потоа пристигнаа нови
доброволци при што бригадата ја
достигна бројката од 450 борци и
старешини.
Командниот состав на бригадата го сочинува: команданти
Живојин Росиќ, командант од
22 август 1944, Димче Костовски, командант од 18 септември 1944. Заменик-команданти:
Димче Костовски, заменик командант од 22 август 1944, Ангел
Мукаетов, заменик командант од
6 декември 1944. Политички комесари: Бено Русо-Коки, политички комесар од 22 август 1944,
Мицко Русковски политички комесар до 6 декември 1944, Трајан
Костовски политички комесар
од 6 декември 1944 Заменици на
политичкиот комесар: Дане Петковски, заменик на политичкиот
комесар од 22 август 1944, Благоја Мисајловски, заменик на политичкиот комесар од 30 декември 1944.
Од 24 август 1944 година,
формациски, таа, заедно со 2. и
9. МНОБ, влегува во составот
на 41. МНОД на НОВЈ. Нејзините борбени дејства се одвиваа на
просторот на Прилепско, Кавадаречко и Неготинско. Таа особено

дејствуваше и ги напаѓаше германските колони кои од југ кон
север се повлекуваа по патните
правци Прилеп-Влес и ПрилепГрадско. Во рамките на овие
операции, Десеттата МНОБ на
1 септември 1944 година го сруши тунелот кај Богомила и сите
мостови на пругата на делницата
од Богомила до с. Мажучишта.
Со тоа пругата Влес-Прилеп до
крајот на војната беше онеспособена за употреба на германските
единици. 10. МНОБ во периодот
од 17 до 23 септември 1944, води
борба со германските колони
на делницата од Кавадарци кон
Дреновската Клисура, потоа на
потегот кај Мраморска Клисура
каде имаше жестоки судири со
германските единици кои се повлекуваа по овие правци. Во почетокот на октомври 1944 година
од просторот на Мариово организирано пристигаат околу 580
нови борци кои во с. Никодим
се приклучуваат кон 10. МНОБ.
Бригадата активно уче ствуваше
во борбите за ослободување на
Прилеп од 28 октомври до 2 ноември 1944 година, а потоа, во
борбите за ослободувањето на
Кичево и Гостивар.
На 30 декември 1944 година, по борбите водени за ослободување на централна и западна Македонија, 10. МНОБ беше
преместена во Кичево. Таму таа
формациски влезе во составот на
8. дивизија на КНОЈ како нејзина
3. бригада.

Единаестта Кумановска
МНОБ
Бригадата е формирана на
29 август 1944 во с. ПелинцеКумановско. По формирањето
на Кумановската дивизија, 11.
кумановска МНОБ, формациски

дејствуваше во нејзиниот состав
и под нејзина команда.
Командниот состав на бригадата го сочинува: командант
Јордан Цеков-Дане, командант
од 27 август 1944, политички комесар Перо Ивановски-Тиквар,
политички комесар до 25 септември 1944, заменик на политичкиот комесар Димитар Алексиевски-Пекар, началник на штабот
Благоја Арсовски-Старка.
На денот на формирањето
бригадата броеше 370 борци по
потекло од Кумановско, Кривопланечко и Кратовско. Формациски таа имаше три пешадиски баталјона, два кумановски
и еден кратовски. Во својот
едноме сечен борбен пат бригадата разви широка борбена активност како што е нападот на
железничката станица Глишиќ,
нападот на Страцин на 5 септември 1944, нападот и борбите за
ослободување на Кратово на 6
септември 1944, разоружувањето
на бугарската војска, која преку
Кумановско се повелкуваше кон
Бугарија, диверзантски дејства
по комуникациите Велес-Скопје
и други. Оваа бригада на 30/31
август 1944 година имаше жестоки борби кај кумановската железничка станица Глишиќ против
бугарската окупаторска војска,
при што, успеа да ја разурне
пругата во должина од 150 м.
На 2 сепетмври 1944, бригадата
ја нападна бугарската посада во
Берово, потоа бугарската посада
кај Страцин на 5 септември 1944
година за да, пак, повторно, на 8
септември го нападне Берово и
да завладее со градот. На 9 септември бригадата го ослободи
Кратово, а на 14 септември учествуваше во ослободувањето на
Свети Николе. Во наредниот период бригадата води дивер зан-
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тски акции долж комуникацијата
Скопје -Велес.
На 20 септември 1944 година во Горно Врановци-Вешеко, 11. МНОБ со еден баталјон
помалку, формациски влезе во
составот на 3. МНОУБ. При тоа
двата кумановски баталјона се
споија со оваа бригада додека
кратовскиот баталјон остана да
дејствува во Свети Николе.

Единаесетта Кавадаречка
МНОБ
Бригадата е формирана на 3
октомври 1944 година во реонот
на Кавадаречко под формацискиот број 11. МНОБ, преземен по
укинувањето на 11. кумановска
МНОБ, која на 20 септември 1944
година беше припоена со еден баталјон помалку кон 3. МНОУБ.
Во нејзиниот состав влегоа борци
од 18. дополнителна бригада од
составот на 41. МНОД. Бригадата формациски влегуваше во составот на 41. МНОД. Таа главно
водеше борби против германските единици кои се извлекуваа од
Грција кон север по комуникациите Прилеп-Градско и Градско-Кавадарци. Нејзини значајни борби
се кај с. Дреново и с. Грбавец кај
Кавадарци, Дреновската Клисура.
На 23 октомври 1944 година, бригадата учествуваше и во борбите
за ослободување на Неготино. Од
29 октомври 1944, таа учествува
во борбите за ослободување на
Прилеп. Во рамките на овие операции, нејзината задача беше затворањето на преминот на Плетвар.
По борбите за Прилеп, бригадата
на 8 ноември 1944 година го ослободи Градско. Во периодот од
15 до 18 ноември 1944, 11. кавадаречка МНОБ, учествува во
борбите за конечно ослободување
на Кичево и Гостивар. Во текот на
декември 1944 година со воената реорганизација на единиците
на НОВ и ПОМ, 11. кавадаречка
МНОБ од с. Зајас се пребазира во
Охрид и формациски влезе во составот на 49. МНОД.

Дванаесетта Скопска
МНОУБ
Формирана е на 12 септември 1944 годинаво с. Војница-Велешко. При формирањето, бригадата броеше околу 500 борци и
старешини. Веќе на 6 октомври
1944 година бројот на борците во
бригадата се зголемува на околу
870 борци и старешини.
Командниот состав на бригадата го сочинува: командант
Трајко Стојковски-Бузо, командант од 12 септември 1944, заменик-командант Круме Тоде
Димковски-Думба, заменик-командант од 3 октомври 1944,
политички комесар Методија
Котевски-Слободан, политички
комесар од 12 септември 1944,
Живко Ивановски, политички комесар, заменици на политичкиот
комесар Блашко Јаневски, заменик на политичкиот комесар од
12 септември до
26 октомври 1944, Боро Кралевски, заменик на политичкиот комесар од
26 октомври 1944, началник на
штабот капетан Круме Поп-Стефанов, началник на штабот од 3
октомври 1944.
Во составот на бригадата
имаше три пешадиски баталјона,
секој од нив по три чети, четите
по три вода и секој вод по три десетини.
При формирањето, со оглед
ба бројот на борците, бригадата имаше малку оружје и тоа:
60 пушки, 5 автомати и неколку
пиштоли. Заради вооружување,
бригадата беше упатена на кумановскиот терен во придружба
на дел од борците на 8. МНОБ,
на 14 септември 1944 година,
Формациски таа влегуваше во
со ставот на 42. МНОД. Од средината на октомври 1944 година
42. МНОД формациски влезе во
состав на ЏВ МНОК на НОВЈ.
На 22 септември 1944 година,
12. МНОБ, е повторно на теренот југозападно од Скопје. Таму,
на 6 октомври 1944, кон неа се
приклучува 4. скопски НОПО,

со околу 265 борци. Од него е
формиран Четвртиот баталјон
на бригадата. Ова беше извршено согласно со наредбата на
ГШ на НОВ и ПОМ, со која, сите
скопјани кои како борци излегуваа на овој терен, се упатуваа
во составот на 12. МНОБ. Така
вооружена и пополнета со нови
борци, бригадата ќе земе активно учество во борбите за ослободувањето на Скопје во состав на
42. МНОД. Таа претходно имаше
неколку тешки борби со балистите во пределот на Грчец, Нерези и Крушопек. 12. МНОБ имаше
неколку успешни диверзантски
акции на пругата кај с. Зелениково и железничката станица кај с.
Драчево.
Во рамките на операциите за конечно ослободување на
Скопје, Дванаесеттата МНОБ
напаѓаше од пределот на Нерези, Горно Водно во правец на
железничката станица и Камениот Мост. Дел од бригадата беше
упатен и кон хидроцентралата
Матка. При нападот на Скопје,
на 13 ноември 1944 година, бригадата броеше 1100 борци и старешини. По жестоките борби таа
заедно со останатите единици на
НОВ и ПОМ од составот на 42.
и Кумановската МНОД, успеаја
да го ослободат главниот град на
Федерална Македонија. Последните германски сили по жестоките борби со единиците на НОВ и
ПОМ, на 12 и 13 ноември, ноќта
на 13/14 ноември 1944., веќе беа
се повлекле кон Качаничката
Клисура. Во рамките на повоената реорганизација на македонските единици, во декември
1944 година 12. МНОБ, формациски влезе под командата на 41.
МНОД.

Тринаесетта МНОБ
Оваа бригада е формирана
на 17 септември 1944 година во
с. Митрашинци-Беровско. Во составот на бригадата влегоа борци
кои дојдоа од Берово, Пехчево,
Кочани и Царево Село.
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Командниот состав на бригадата го сочинува: командант
Тоше(Томе) Поп Јорданов-Вардарски,
заменик-командант
Ванчо Бојков-Македонски, политички комесар Слободан Цветковски-Павле; заменици на политичкиот комесар Перо Угоров,
и Трајко Ставрев, началник на
штабот Борис Талев.
Во составот на бригадата
влегоа четири баталјона со околу
800 борци и старешини. Формациски таа потпаѓаше под командата на 50. МНОД. Борбените
дејства на 13. МНОБ, главно се
одвиваа на теренот на Источна
Македонија. По комуникацијата Радовиш-Штип, бригадата
имаше вооружен судир против
германските единици од борбената група “Катнер“, кои се повлекуваа по “синиот” патен правец, од Солун преку Валандово и
Радовиш кон Велес и Куманово.
13. МНОБ, заедно со останатите единици на НОВ и ПОМ кои
дејствуваа на овој терен, имаше
постојани борбени судири со
овие германски единици кај Радовиш, Штип, Берово, Пехчево,
потоа на патните правци кај Царево Село-Кочани, Могилка-Бигла, Голак и други места. На 22
септември 1944 година, бригадата влегува во Радовиш, но набрзо
потоа таа мораше да го напушти
градот, поради силниот притисок
на германските единици кои надираа од југ кон север. Следуваа
заеднички операции со 14. МНОУБ во напорите за ослободување
на Штип со кого неможеа да завладеат поради силниот отпор на
Германците. На 9 октомври 1944,
13. МНОБ учествува во нападите
на Берово и Пехчево, каде конечно, на 13 октомври 1944, успеа
да го ослободи Пехчево. На 19
октомври 1944, таа влегува во
Виница, а на 8 ноември 1944, во
Штип. Во наредниопт период,
следуваат борбите на бригадата
во пределот на Скопско против
балистичките сили кои дејствуваа на овој терен. Таму, 13 МНОБ
заедно со останатите единици

на НОВ и ПОМ, водеше жестоки борби кај Матка, с. Групчин,
с. Ларце, се до 19 ноември 1944,
кога конечно беше ослободено
Тетово. Со новата воена реорганизација на единиците на НОВ
и ПОМ, 13. МНОБ формациски
влезе во составот на 8. дивизија
на КНОЈ.

Четиринаесетта младинска МНОУБ “Димитар
Влахов”
Брзиот доброволен прилив
на нови борци, а особено на млади луѓе во редовите на НОВ и
ПОМ, беше повод ГШ на НОВ
и ПОМ да ја издаде наредбата
бр. 5 од 8 август 1944 година, за
формирање на нови младински
оперативни единици. Спроведувајки ја на теренот во дело оваа
наредба, за кратко време, беше
формирана Првата македонска
младинска НОУБ.
Така, со наредба на ГШ на
НОВ и ПОМ од 17 септември
1944 година во близина на с.
Митрашинци-Беровско на планината Плачковица е формирана
50. МНОД на НОВЈ во чиј состав
влегоа 4., 13. и 14. МНОУБ. На
истиот ден е формирана и 14.
МНОУБ.
Командниот состав на бригадата го сочинува: команданти
Димитар
Марљанов(ски)-Осоговски, командант од 17 септември 1944 до 23 април 1945,
Боро Поцков-Мирко, од 23 април
1945 до крајот на војната, заменик-команданти Атанас Атанасов
Величковски,
заменик-командант од 17 септември 1944, Ристо Карталов, заменик-командант
од 3 октомври 1944 , Стојан Захариев, заменик-командант од март
1945, политички комесари Боро
Чаушев-Странџата, политички
комесар од 17 до 30 септември
1944, Јордан Илиев(Лазовски)Цвајот, политички комесар од 3
октомври 1944, Петар Пепељуговски-Стојче-Црвениот, политички комесар до 10 април 1945,

Тодор Атанасовски-Тошо, политички комесар од 10 април 1945
до крајот на војната. Заменици
на политичкиот комесар: Васко
Златев-Шиљо, заменик на политичкиот комесар од 17 септември
1944, Лазо Угоров, заменик на
политичкиот комесар од 3 октомври 1944, Видое Ѓуричковиќ
или Жарковиќ, заменик на политичкиот комесар од март 1945
до крајот на војната. Началници
на штабот: Ванчо Штериевски,
началник на штабот од 17 септември 1944, Стојан Захариев,
началник на штабот од 3 октомври 1944,
Евстати Тасковски,
началник на штабот до 23 април
1945, Боро Митровски, началник на штабот од 23 април 1945
до крајот на војната.
При формирањето бригадата броеше 634 борци и старешини, распоредени во четири
баталјони. Составот на борците
главно беа младинци на возраст
од 16 до 25 години. Бригадата
беше вооружена со малку оружје:
3 пушкомитралеза, 50 пушки,
8 автомати, 7 пиштоли, 30 рачни бомби и околу 600 куршуми.
Поради тоа, следниот ден, на 18
септември беше извршено довооружување на борците од воениот склад во с. Будинарци каде
се чуваше оружје одземено од
бугарската војска.
Бидејќи формациски, бригадата припаѓаше кон 50. МНОД,
нејзините борбени активности
беа усогласени и раководени од
штабот на дивизијата. Таа заедно
со останатите единици од составот на оваа дивизија, дејтвуваше
на просторот на Источна Македонија и помагаше во напорите
за попречување на повлекувањето на германските единици од
составот на армиската група Е
кои од Грција се повлекуваа кон
север. Особено жестоки борби
беа водени со германските единици и борбени групи од составот на борбената група “Катнер“,
која од Солун преку Дојран се
повлекуваше по “синиот” правец кон Куманово, Велес и Ско-
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пје. На 20 септември 1944, тие ја
ослободија Виница, потоа на 21
септември 1944, уче ствуваше во
борбите кај Кочани, на 23 и 24
септември 1944, учествуваше во
борбите кај Штип. Во наредниот период следуваа борбите во
завршните операции за конечно
ослободување на Македонија. Во
тоа време 14. МНОУБ дејствува
во составот на новооснованиот
Брегалничко-струмички МНОК,
во чиј состав формациски влегоа 50. и 51. МНОД на НОВЈ. Во
периодот, крајот на септември
до почетокот на декември 1944
година, бригадата учествува во
ослободувањето на Свети Николе, води борби за ослободување и
чистење на поширокото скопско
подрачје, а по ослободувањето
на Скопје таа заминува на тетовскиот терен каде учествува во
чистење на тамошниот терен од
балистичките остатоци.
На 18 декември 1944 година, согласно со наредбата на ГШ
на НОВ и ПОЈ за Македонија,
14. МНОУБ, беше прогласена за
младинска МНОУБ “Димитар
Влахов”. Согласно со наредбата,
сите борци од бригадата постари
од 22 години беа прекомандувани во другите единици на НОВ и
ПОМ, а во составот на 14. МНОУБ “Димитар Влахов”, дојдоа
нови млади борци на возраст од
17-20 години. Сега бригадата
формациски влегуваше во составот на 48. МНОД, а таа пак,
формациски влегуваше во реорганизираниот ЏВ МНОУК, кој
се подготвуваше да замине на
Сремскиот фронт. Во ова време
бригадата изведува операции на
чистење на теренот во пределот
на Качаник до 4 јануари 1945 година, а потоа заминува на марш
преку Врање за Белград. Таму
бригадата е реорганизирана и
превооружена со ново советско
оружје. Тогаш бригадата броеше
1575 борци и старешини вооружени со новото советско оружје:
пушки 679, снајпери 50, автомати 497, пиштоли 183, пушкомитрале зи 82, митралези 18, ми-

нофрлачки 18, противтенковски
пушки 36 и противтенковски топови од 45мм, 4. Во наредниот
период, од 12 април 1945 година,
па се до завршувањето на војната, бригадата води жестоки борби на Сремскиот фронт против
германските единици и нивните
соработници. Во текот на борбите од нејзиното формирање па
до крајот на војната, бригадата
даде преку 400 загинати младици
и младинки. Од овој број, околу 379 борци го положија својот
живот во борбите на Сремскиот фронт. По ослободувањето,
на 26 декември 1961 година со
Указ бр.176 на Претседателот
на ФНРЈ, 14. Младинска МНОУБ
“Димитар Влахов” е одликувана
со Орден братство и единство со
златен венец.

Петнаесетта
Поречка МНОБ
Оваа бригада, при формирањето на 12 септември 1944 година во с. Челопеци-Кичевско, е
именувана како Поречка МНОБ.
По во ената реорганизација во с.
Миокази-Кичевско, на 25 септември 1944 година, бригадата е
преформирана и го добива формацискиот број 15. МНОБ.
Командниот состав го сочинува: команданти Ѓоко (Војо)
Сајковиќ, командант од формирањето, Илија Игески-Цветан,
Захарие Трајковски-Брко, заменик-командант Петар БрајовиќЃуро, политички комесари Петар
Пепељуговски-Стојче-Црвениот,
и Предраг Ајтиќ.
Во нејзиниот состав главно
влегоа: еден баталјон од 1. МНОУБ и четниците кои доброволно
преминааа кон оваа бригада.
Веднаш по формирањето, заедно
со 5. и 6. МНОУБ, оваа бригада
учествува во некои борбени операции во реонот на Поречието.
Таа учествува во вториот напад
на Кичево со расчистување на
теренот околу градот.
15. МНОБ, исто така, учествува во нападот на Охрид, каде

по првиот напад, се наоѓа на
позициите пред Струга, кај с.
Мислешеа и с. Моруништа. По
првиот напад на Охрид, таа, заедно со деловите од 1. МНОУБ го
блокира приодот кон Струга, на
потегот кон преминот Ќафасан.
На 7 ноември 1944 година,15.
МНОБ учествува во вториот напад на Охрид. Во рамките на
овие операции, таа, напаѓаше од
западниот правец на патот Струга-Охрид кај с. Подмолје.
Со воената реорганизација
од 6 декември 1944 година, бригадата влегува во состав на 7.
МНОБ.

Петнаесетта
Крушевска МНОБ
Оваа бригада е формирана
на 9 септември 1944 година во
месноста Гумења- Крушевско,
командант Богоја Јоновски.
Во состав на оваа бригада
влегоа Крушевскиот НОПО со
400 борци и старешини и околу
300 доброволци од Крушево и
околијата. Таа го носеше името
Крушевска но и името 15. крушевска НОБ. Борбените дејства
на бригадата се одвива во реонот
на Крушевско, Прилепско, каде
заедно со 1. косовска, 2. македонска, 15. поречката НОБ и деловите на бугарскиот гарнизон од
Прилеп, кои преминаа на страната на единиците на НОВ и ПОМ,
води тешки борби со германските единици кои надираа од пределот на Битола. Со наредба на ГШ
на НОВ и ПОМ, кон крајот на
септември 1944 година, оваа бригада е расформирана и нејзините
борци распоредени во составот
на 41. 48. и 49. МНОД на НОВЈ.
проф.д-р Марјан Димитријевски
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
проф.д-р Лидија Ѓурковска
(продолжува во следниот број)
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Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Струмица

ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНАТА СОРАБОТКА
Помеѓу Општинскиот одбор
на СБМ Струмица и Организационата единица на ОРОРМ од
Струмица постои повеќегодишна
соработка, особено во негувањето
на традициите.
По повод 11 октомври - Денот
на борецот, во Домот на АРМ се
одржа свечена седница со пригодна програма, на која за значењето
на овој ден зборуваше градоначалникот на Општина Струмица,
г-дин Зоран Заев.
Во оваа пригода беа доделени
и признанија од страна на претседателот на СБМ Струмица, Трајчо
Мицев, при што, признание и беше
доделено и на Организационата
единица на ОРОРМ Струмица,
кое го прими претседателот Кирил
Партенов.
По свечената седница, делегација на Организационата единица на ОРОРМ од Струмица поло-

Организацијата на резервните офицери во својата програма, меѓу
другите активности, ги негува и традициите од поблиското и подалечното минато на Република Македонија.

Делегација на ОЕ на ОРОРМ Струмица пред Споменикот
на Револуцијата во Градскиот парк
жи свежо цвеќе на Споменикот на
Револуцијата во Градскиот парк.

Пецо Фончев
член на Извршниот одбор на ОРОРМ

Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ПРИДОНЕС ВО НЕГУВАЊЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ
Организационата единица на
ОРОРМ Охрид „Благојче Крстановски“ учествуваше на прославата по повод 70 годишнината од
почетокот на НОАВМ - Денот на
востанието на македонскиот народ
и Денот на борецот - 11-ти октомври, во организација на Општинскиот одбор на Сојузот на борците
од НОАВМ за општините Охрид и
Дебарца.
На оваа прослава, која се одржа на 10-ти октомври во салата на
Советот на Општина Охрид, учествуваа сите членови на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид
(Цветко Кузески, Ѓорѓија Здравески, Митко Темелковски, Љупчо
Ѓурчиновски, Вангел Дуноски и
Ацо Наумоски). По тој повод, а во
знак на благодарност за соработката и дадениот придонес во негувањето на традициите, на ООЕ на
ОРОРМ Охрид „Благојче Крстановски“ и беше доделено Призна-

Доделување на признание на ООЕ на OРОРМ Охрид
ние, кое го прими претседателот
Цветко Кузески.

Цветко Кузески
претседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ Охрид
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Од активностите на ООЕ на ОРОРМ од Скопје

ПОСЕТА НА МУЗЕЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА
ЗА ДРЖАВНОСТ И НЕЗАВИСНОСТ
Музејот на македонската борба за државност и самостојност
претставува документирано, современо и објективно нагледно средство
за борбениот код на македонскиот народ, за неговата револуционерна и
духовна сила во остварувањето на слободарските и државотворни цели.
Од отворањето на музејот, на
8-ми септември, во првите триесетина работни денови, музејската
поставка ја разгледале 11.200 посетсители од Скопје, Р. Македонија како и голем број странски
туристи.
Во рамките на програмските
определби за негување на слободарските традиции од нашето историско минато, 50-ина резервни
офицери, активисти на организационите единици на ОРОРМ во
Скопје (Центар, Карпош, Чаир,
Кисела Вода и Гази Баба), на 14-ти
октомври ја посетија оваа најнова
национална установа чии експонати, распоредени во 13 одделенија,
се простираат на 2000 квадратни
метри. Тие, во придружба на кустосот Марјан Гијовски, во двочасовното разгледување беа импресионирани од богатата музејска
поставка во која се презентирани
109 восочни фигури, 16 уметнички слики – портрети на најпознати
македонски дејци, револуционери
и интелектуалци, 80 уметнички
слики – масовни сцени на значајни настани од македонското рево-

луционерно минато, како и голем
број на документи, фотографи, макети, карти, брошури и оружје.
Со историската автентичност
и високите уметнички дострели,
овој специјализиран музеј, со комплексната експозиција упатува три
основни пораки до посетителите:
дека патот на создавањето на Ма-

кедонската држава траеше век и
половина; дека историјата е составена од позитивни и негативни
личности кои оставиле свој белег;
и дека е неопходно национално
помирување меѓу македонците.
Се очекува, во најскоро време, поставката во Музејот да биде
збогатена со уште неколку восочни фикгури, меѓу, кои, на: Александар Караѓорѓевиќ, Кемал Мустафа – Ататурк, Јосип Броз Тито и
Киро Глигоров.
Живко Трајановски

Дел од учесниците во посета на музејот

70-години од „11 октомври 1941“

НА ВИСТИНСКАТА СТРАНА НА ИСТОРИЈАТА
Кога од определена временска дистанца и историска валидност се наврaќаме на јубилејните
датуми за настани и луѓе, тоа го
правиме со желба и потреба да се
потврдат и популаризираат некои
светли, херојски мигови од блиското или подалечното минато на
својот народ. Еден од тие датуми
што величенствено влезе во македонската историја е победносниот „11 Октомври“ кој ги надрасна
сите дотогашни отпори и борби за

слобода. Тоа всушност се рализира
како обновено востание, како нова
оружена борба против окупаторите со епохален подвиг и триумф на
генерацијата која конечно се избори за слобода и создаде своја македонска држава.
Ова означи дефинитивен крај
на една и почеток на нова историска етапа во нашето опстојување,
од кога се остваруваат високи резултати во националниот, државниот, општествениот, стопанскиот

и културниот процут на македонскиот народ и етичките заедници.
Токму затоа, овој јубилеј, сосема
природно ги исполнува нашите
срца со чувство на радост и гордост, што е остварен вековниот
сон на сите претходни генерации.
Секако, овој јубилеј е и добар повод за потсетување на тоа борбено
минато, но и како вечна почит кон
оние момчиња и девојчиња, кои,
во цутот на својата штотуку распролетена младост, ги положија жи-
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вотите на олтарот на татковината.
Еден Страшо Пинџур, од Ваташа, уште во својот ученички
дневник пророчки беше напишал:
„Јас ќе умрам и гробот нема да ми
се знае“. Но затоа, пак, сегашниве
и идните поколенија треба да ги
знаат и паметат, тие светли имиња,
но и илјадниците безимени херои,
кои што со свесниот ангажман се
жртвуваа за да се извојува слободата на македонскиот народ. Треба постојано да се потсетуваме на
непобитниот историски факт дека
митот на автентичниот Илинден
1903 година, без Востанието од
1941 година, без НОВ и АСНОМ,
ќе останеше во историјата само
како уште едно поразено несреќно
востание и покрај сиот чудесен хероизам и огромни жртви.

ДА СЕ ЗНАЕ И ДА СЕ
ПАМЕТИ
Единаесетти Октомври 1941
година беше иницијална каписла
која се активира во дадениот историски момент, и го отвори патот на
македонскиот народ кон идеалите
на Илинденците. Во такви сложени услови се постави прашањето,
како без војска и држава, со скромен интелектуален потенцијал, да
се организира народот за оружена
борба против окупаторите. Да се
дејствува, но и многу да се внимава и балансира за да не се нарушат
некои чувствителни работи од животно значење за успехот. Мораше
да се оди по жица, да се жонглира,
да се прави чекор назад, за да се
направат потоа два напред.
Со почетокот и текот на Втората светска војна, македонскиот
народ во сите поделени делови
на Македонија, верен на своите национални идеали и македонската
патриотска традиција како сврзно
ткиво со вековната заклетва „Смрт
или Слобода“, како сублимирана
национална свест, навремено се
определи за страната на прогресивните сили, станувајќи така дел
од големата антифашистичка коалиција. Познато е, дека веднаш
по капитулацијата на Кралството
Југославија, Македонија од една

долгогодишна окупација, по 23
години, помина во нова сурова
фашистичка окупација, кога беше
не само окупирана, туку и анектирана од соседната „братска“ земја,
која воспостави воена, полициска,
административна и црковна власт,
и силна поврзаност на окупаторите со домашните квинслизи и изроди, кога се закануваше целосно
разнебитување и денационализација на македонскиот народ. Затоа и не треба да зачудува, зошто
подготовките за вооружена борба
во вардарскиот дел на Македонија
започнаа мошне драматично. Се
судрија всушност две различни
концепции и покрај Директивата
на Коминтерната за поврзување
и соработка на Комунистичката
партија на Македонија (КПМ) со
Бугарската комунистичка партија
БРП (к), но и со истата е регулирано за враќање на Македонската
партиска организација во состав и
под контрола на КПЈ. Во мај 1941
година за средување на состојбите
е упатен Лазар Колишевски.
Меѓутоа, Бугарската комунистичка партија БРП(к), користејќи го безредието и окупацијата,
сакаше да ги отцепи македонските
комунисти од КПЈ и да ги присоедини кон себе, образложувајќи го
тоа со принципот „една држава
– една партија“. Тоа истовремено
ќе требаше да значи дека македонските комунисти ја признаваат бугарската држава - како своја!
Сосема поинаква концепција
имаше Комунистичката партија на
Југославија предводена од Јосип
Броз Тито, која го прифати постоењето на македонската нација и
идентитет и во својата програма ја
внесе борбата за слобода и рамноправност со југословенските народи. Таа, веднаш, по нападот од
Хитлерова Германија врз Советскиот Сојуз со планот “Барбароса” и по налог на Коминтерната,
повикала на оружено востание за
да се помогне на Советската кауза. Комунистичката партија беше
единствената политичка сила која
остана со народот. Другите партии
наведнаа глава, станаа слуги на

окупаторите или се сетија за македонската слобода и државност откога таа беше изборена. Затоа и со
право Партијата укажуваше дека
само преку непосредно учество
во Антифашистичката војна, македонскиот народ ќе може да се ослободи, искористувајќи го своето
право на самоопределување. Така
се пееше и се гинеше во НОВ од
самиот почеток па до крајот на
востанието. Таквата одлука имаше
суштествено значење за учеството на македонскиот народ во НОВ
со другите поробени народи на
Југославија. Во тие услови името
Југославија било прифатливо за
сите борци, бидејќи некоиндицираше со името на ниедна постоечка нација во Југославија.. Партијата успеа храбро и искрено да
ги повика и да ги обедини младите
партизани, деца на Илинденците,
внуци на преродбениците, новите
интелектуалци и работници, сите
патриотски сили без разлика на
националните и верски чувства во
борбата против окупаторите. Со
тоа ја спречи и братоубиствената
пресметка внатре во земјата и се
здоби со сојузници, како никогаш
дотогаш во својата вековна борба
за слобода. Ваквото расположение
уште повеќе се засили по потпишувањето и објавата на „Атлантската повелба“, на 14 август 1941
година, меѓу претседателите на
Велика Британија и Соединетите
Американски Држави – Черчил
и Рузвелт, со која, меѓу другото,
се изразуваше вербата дека по
уништувањето на нацистичката
тиранија, ќе се востпостави мир,
со целосно право на самоопределување на народите и дека сите
народи во сите држави ќе живеат
слободно и безбедно.
Во таквите услови Кузман Јосифовски – Питу бара единство на
народот и апелира до раководството – приоѓајќи им на сите чесни
македонци, без разлика на довчерашната определеност, народност,
вера и пол, да ја прифатат оружената борба како своја, бидејќи македонското парче земја ќе го имаат
и градат како свој дом и како своја
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идниниа, со што подготовките за
оружена народноослободителна
борба во Македонија, добија силен поттик. Се издаваа директиви
за собирање оружје и муниција, за
запленување на судски архиви, за
ослободување на затвореници и
заробеници. Овие акции всушност
го означија почетокот на вооружено востание и борбата против
фашизмот во Македонија 1941 година.

ВОСТАНИЕ ИЗНЕДРЕНО
ОД НАРОДОТ
Уште првата воена година ќе
покаже дека определбата за вооружена борба беше маестрален
стратегиски избор на македонските комунисти и прогресивните
сили кои себеси се сметаа за наследници на илинденските востаници. Тоа беше од непроценливо
и пресудно политичко значење за
придобивање на масите и зајакнување на НОАВМ. Веќе на 22
август 1941 година беше формиран и Првиот партизански одред
(Скопскиот), а на 11 октомври
Прилепскиот партизански одред
изврши напад врз бугарскиот полициски участок и други витални
објекти на бугарската окупаторска
власт во Прилеп. Речиси истовремено се огласија и партизаните од
Кумановскиот партизански одред.
Така, се отвори нова страница во
историјата на македонскиот народ
и другите национални групации
во Македонија. Првите востанички истрели ја огласија храброста и
решеноста на нашиот народ да ја
преземе судбината во свои раце.
Ако во 1941 година имавме
само три партизански одреди, со
необучени, слабо вооружени и неискусни патизани, во 1942 година
се зголемија на девет, а во 1943
година беа формирани и поголеми
воени единици. На 18.08.1943 година на Славеј Планина беше формиран баталјонот „Мирче Ацев“,
кој ден е земен за Ден на Армијата, а потоа баталјоните „Страшо
Пинџур“, „Стив Наумов“, „Рамиз
Садику“, „Борис Вукмировиќ“, а
во ноември 1943 година и Првата

македонско-косовска бригада, па
во декември Втората и т.н. Со тоа,
борбата доби во масовност се подигна на повисоко ниво, а единиците на НОВ и ПОМ почнаа операции од поширок опфат. Во 1944
година македонската војска ја сочинуваат три корпуси: 15-ти, 16ти и Брегалничко - Струмички. Во
нивниот состав влегуваа вкупно
7 дивизии, со 22 ударни бригади,
четири артилериски, три пионерски, една коњичка и една автомобилска, како и осум команди на
подрачја со по еден баталјон и 34
месни команди со по една чета.
Така, есента 1944 година стигнавме до своја комплетна војска од
66.000 борци, а по капитуалцијата
на Германија до стоилјадна македонска војска, командувана од свој
Главен штаб и свои старешини, на
македонски јазик, со македонско
знаме пропагирајќи гласно национално ослободување, а потивко
национално обединување. Се работи за војска која беше прифатена
како респектибилен воен сојузник
на Антифашистичката коалиција.
Таа, само на територијата на вардарскиот дел врзуваше за себе
над 60.000 окупаторски војници
и полицајци. Поради високите резултати во раководењето, командувњето и успешното решавање
на најсложените стратегиско-тактички ситуации кои ги наметнувала војната, врховниот командант
Јосип Броз Тито, го унапреди во
чин генерал-мајор командантот
на ГШ на НОВ и ПОМ Михаило
Апостолски на први мај 1943 година. Тој чин бил високо признание
и позитивно влијаел на борците, а
многу стимулативно кај командниот кадар на македонската војска.

ДОМИНАЦИЈА НА
ПАРТИЗАНСКОТО
ВОЈУВАЊЕ
Во текот на целиот четиригодишен развој и борбена активност на македонските вооружени
сили, дојде до целосен израз доктрината на партизанското војување
- со мали вооружени сили успешно да се дејствува против голема-

та надмоќност на противничките
сили. Тоа особено беше забележливо во текот на познатите воени
операции каков што беше „Февруарскиот поход“, за кој, во една
историска хроника е запишано:
„Во невидени тешки услови против големи бугарски воени сили,
дванаесет дена и ноќи во тешка
сурова зима од Грција до Солунска Глава и назад преку Црна Река
и Кожуф Планина, низ снежна
меќава, непрекинато во движење и
борба, (марш 300 км.), речиси без
храна, со максимална исцрпеност
и премрзнатост, борците покажаа
исконска сила, моќ и зачудувачка
храброст и нескршлива верба во
победата. Во аналите за „Пролетната офанзива“, која беше една од
најголемите и најзначајните операции во НОАВМ, при што е извојувана најголемата победа над
здружените бугарско-германски и
балистички окупаторски сили на
просторот на Македонија, меѓу
другото, е запишано: „ За време од
два месеци борците повеќе гладуваа. Имаше случаи по два, три и
повеќе дена да не примат никаква
храна, јадеа кисела трева и букови
лисја“. Еден учесник во овие настани забележал „гладни, боси со
крвави стапала, без сон, без почин,
истоштени и суви како исушени
лисја, партизанските борци се вееја по планините на Македонија,
Јужна Србија и Грција, но полни
со животна сила, висок морал и
издржливост, редеја победи“.
За успесите на македонските
партизани во борбата против окупаторот и за статусот на Македонија како федерална единица во
рамките на новата Демократска
Федеративна Југославија, потполно равноправна со другите федерални републики, интезивно и опширно јавувале водечките светски
агенции: Ројтер, ТАСС, Јунајтед
прес, Асошиетед прес и т.н, како
и водечките списанија во Велика
Британија СССР, САД, Канада,
Аргентина, Швајцарија, Шведска,
Турција, Египет и др. Во врска со
борбите на партизаните, Черчил
пишува “Партизаните не можеа да
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се заплашат со никакви одмазди,
нивното мото беше „слобода или
смрт“. Партизанските единици со
оружје во раката ги бранеа населбите, градовите и селата од фашистичките зулуми“.
Паралелно со омасовувањето
и дејствувањето на партизанските

единици, на слободната територија
се создаваа и органи на народната
власт, со што, партизанското движење прерасна во организирана
државотворна активност на народот со своја сопствена војска, партиско и политичко раководство,
кое го трасираше патот кон АС-

НОМ и кон остварување на вековниот сон на македонскиот народ за
создавање на сопствена држава.
генерал проф.д-р Ристо Дамјановски

поранешен претседател на ОРОРМ
(Продолжува во наредниот број)

Седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ОДДРЖУВАЊЕ НА V-ТА
СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ОРОРМ
На 14 декември 2011 година
Извршниот одбор на Организацијата на резервни офицери на
Република Македонија, ја одржа
16-та седница, со која раководеше претседателот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски. На седницата беа разгледани и усвоени следните документи: Предлог-Извештај за работата на Собранието на ОРОРМ и
неговите органи и тела во 2011 година; Информација за активности-

Може да се истакне дека на оваа седница се донесени значајни одлуки за успешно функционирање на ОРОРМ.
те на претседателот на ОРОРМ во
периодот меѓу две седници; Одлука за оддржување на V-та седница
на Собранието на ОРОРМ; Одлука
за касов максимум за 2012 година;
Одлука за формирање на пописна
комисија..
Извештајот за работа на Со-

бранието на ОРОРМ и неговите
органи и тела во 2011 година и
Информацијата за активностите
на претседателот помеѓу две седници во кратки црти ги образложи претседателот проф.д-р Ѓорѓи
Малковски.
Тони Мицевски

Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Берово и Пехчево

ЗАЕДНИЧКИ ОДЛУКИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО
НА ОРОРМ ВО РЕГИОНОТ
Извршните одбори на ООЕ на ОРОРМ во Берово и Пехчево на
14.10.2011 година во Берово одржаа заедничка седница, со која раководеа претседателите: Зоран Аговски и Огнен Миовски.
На заедничката седница се
разгледаа значајни програмски
содржини од обуката на резервните офицери во текот на 2011
година и се донесоа битни одлуки
за функцонирањето на двете ООЕ
на ОРОРМ, со посебен акцент на
планот за заедничката обука. Меѓу
другото, беше донесена одлука да
се подготви елаборат од стручен
тим од двете ООЕ, со конкретни
задачи за обуката на резервните
офицери во ноември и во декември 2011 година, на просторот на
Општината Берово. Во дискусиите, помеѓу останатите, се вклучи и
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски.
Претседателот
Малковски
ги информира членовите на двата извршни одбори за остварените активности на Организацијата

во изминатиот период, како и со
претстојните активности до крајот
на годината. Посебен акецент во
информирањето беше ставен на

меѓународните активности на
Извршниот одбор на ОРОРМ и
учеството на делегација на Конгресот на CIOR.
Во завршниот дел на седницата, претседателот го поздрави
ваквиот начин на соработка и договарање на двете соседни ООЕ на
ОРОРМ, со насоки, во идниот период ваквиот начин на соработка
да се интензивира и да продолжи.
Љупчо Вуксанов
член на Извршниот одбор на ОРОРМ

Членови на Извршните одбори на ООЕ на ОРОРМ од Берово и
Пехчево заедно со претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски
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Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ЕДНОДНЕВНА ОБУКА
Продолжување на традицијата со организирање на еднодневни активности со повеќе содржински елементи, во интерес на обуката на резервните офицери и подофицери.
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Тетово, согласно Програмата за работа и Планот за обука
во 2011 година, на 3-ти ноември
во Тетовскиот регион реализира
еднодневна вежбовна активност
‘’Кондиционен марш и движење
по азимут’’. Маршот се изведе на
релација с. Непроштено – с. Лешок, во должина од 3 км, со учество на 50 резервни офицери и подофицери од Тетово, од активите во:
с. Брвеница, с. Желино, с. Јегуновце, с. Вратница и с. Теарце. Пред
почетокот на маршот, резервните
офицери и подофицери беа запоз-

нати со работните точки за реализација на предвидената активност. Учесниците на маршот беа
поделени во три групи и за секоја
група беше одредено по едно одговорно лице. По пристигнувањето
во манастирскиот комплекс се реализира предавање на тема „Ориентација на земјиште и движење
по азимут” од капетан Мухамед
Ибраими од Гарнизонот на АРМ
во Тетово. Предавање беше одржано и од претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски на
тема: „Улогата на ОРОРМ во одбранбениот систем на Република

Дел од учесниците на маршот

Македонија”, додека резервниот
офицер Илија Милошески говореше за животот и делото на Кирил Пејчиновиќ-Тетоец. На крај
од активноста исцрпно излагање
за постоењето на манастирскиот
комплекс даде домаќинот, отец
Теодосиј и воедно беше посетена
спомен собата на Кирил Пејчиновиќ.
Оваа еднодневна активност
беше проследена од: претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски; претседателот на ООЕ
на ОРОРМ Кисела Вода, Никола
Ѓуровски; како и претставниците
на МО: Алим Бајрами, Милорад
Столески и Рамазан Црој.
Активноста логистички беше
поддржана од Гарнизонот на АРМ
во Тетово, Полициската станица во
с. Теарце и Клиничката болница
во Тетово. Исто така, придонес во
реализацијата на оваа активност
со спонзорство дадоа: Млекара Тетово; Пекара Неда - с. Јегуновце;
директорот на “Зип-Компани” Вјекослав Сучија; додека локалните
телевизиски станици “Менада” и
“КИС” од Тетово, информираа за
активноста.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ Тетово

ОФИЦЕР - 17
БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
Злоупотреба на
информатичко-комуникациските технологии
Интернетот се однесува на
глобалниот информациски систем кој: -логички е поврзан преку глобално единствен адресарски простор, кој се заснова на
Интернет протокол (ИП) или на
неговите следни екстензии/ надоградувања - во состојба е да ги
поддржи комуникациите користејќи Трансмисионен контролен
протокол/Интернет
протокол
(TCP/IP) или неговите следни
екстензии/надоградби и
- овозможува, користи или
ги прави пристапни, јавно или
приватно, услугите од високо
ниво кои се засновани на комуникациите и на додатната инфраструктура.
Интернетот е пример на економија без граници која ја донесува глобализацијата. Личното
присуство на одредено географско место повеќе не е потребно.
Во кибернетичкиот простор кој
со едноставни зборови кажано е,
простор создаден со мрежа која
ги поврзува сметачите на сите
географски простори, корисниците на интернет во исто време
се „ и сегде и никаде“!
Застапеноста на информатичко-комуникациските
технологии во човековите активности (економски,опшествени)
е од таков обем што со нивна
блокада или саботажа од поголеми размери, би можело да се
загрози фукционирањето на опшествено-економскиот систем и
опстанокот на цивилизацијата.
Широката достапност на информатичко-комуникациските
системи овозможува пристап до
сложените технологии и на деструктивните маргинални групи.
Благодарејќи на интернетот
и на останатите телекомуника-

(Продолжува од претходниот број)
циски средства, голем број на
незадоволни, фрустрирани и патолошко пореметени луѓе може
да дојдат до: високософистицирана технологија, строго чувани
тајни и податоци за производство на убојни средства. Исто
така со комбинација на биотехнологија (генетски инженеринг,
пред се) и компјутери, може да
се произведат вируси со огромен деструктивен потенцијал по
луѓето и живиот свет на планетата.
Водачите на терористичките групи се свесни за тоа како
интернетот ја промени динамиката.„Ние сме во борба, а повеќе
од половина на таа борба се одвива на медиумското бојно поле.
Ние сме во медиумска борба во
трка за умот и душата на нашата
верска заедница.“
Затоа, на Десетиот конгрес
на ООН посветен на борбата
против криминалот (април 2002
година) се дијагностицирал
проблемот на информатичкиот
криминал кој е дефиниран као:
„криминал кој се однесува на кој
било облик на криминално делување кој може да се изврши со
помош на компјутерски системи
и мрежи, внатре во комјутерските системи и мрежи или против
комјутерските системи и мрежи.“
Се поголемата застапеност
на информатичко - комуникациските технолигии (ИКТ) во
извршувањето на секојдневните
активности, доведе до зависност
на опшеството од информатичките ресурси.
Глобалните компјутерски
мрежи со милиони компјутери,
националните мрежи кои не се
одвоени со физички граници и
недостатокот на соодветна регулатива, го прават виртуелниот
свет повеќе ранлив на напади
од реалниот. Големиот број на
средства и начините за напад

кои им стојат на располагање
на потенцијалните напаѓачи, сеуште немаат соодветен одговор.
Комјутерската мрежа, во нејзината глобалност, не ги признава
класичните граници и царинските служби. Спротивностите се
повеќе се изразени, а мотивите
за деструктивни дејства се помалку разбирливи и предвидливи. Испреплетеноста на јавни,
деловни и државни комјутерски
мрежи (одбранбени системи,
системи на државната управа,
управувачки системи и др.) ја
прават заедницата многу поосетлива на напади од кој било вид.
Уште една форма на моќ која
глобализацијата им ја носи на
терористичките групи е обемот,
спектарот и софистицираноста
на пропагандните материјали.
Некогаш терористичките групи
беа ограничени на манифесни
памфлети и на коминикеа отчукани на машина. Поддржувачите
и симпатизерите на терористичките групи денес прават сопствени веб-страници.
Членовите на терористичките групи и нивните поддржувачи можат да го искористат
практично секој компјутер со
скромни можности за правење
пропагандни летоци и постери
по многу ниска цена и во големи
количества. Ако машините за печатење и фотокопирите тешко се
пренесуваат, еден лаптоп компјутер и печатар може да се спакува
во куфер, со што се зголемува
мобилноста на терористичките
групи кои печатат материјали и
поради тоа тие тешко можат да
се лоцираат.
Технологиите поврзани со
глобализацијата им овозможија
на терористичките ќелии и групи да организираат координирани напади во различни држави.
Всушност,токму препознатливиот белег на милитантните исламистички групи е нивната спо-
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собност да спроведат повеќе
напади на различни локации.
Еден пример за тоа е истовременото бомардирање на амбасадите на САД во Кенија и Танзанија
во 1998 година. Други примери
се синхронизираното детонирање на десет од тринаесетте
бомби поставени во преполни
патнички возови во Мадрид, во
март 2004 година, и на трите од
четирите бомби во Лондонското
метро во јули 2005 година.
Но од друга страна, развојот на технологиите поврзани
со процесот на глобализацијата
им создаваат безбедносни проблеми и на терористичките ќелии, кои без соодветни мерки
на претпазливост се изложени
на ризикот да бидат откриени.
На пример, од преведените запленети прирачници на Ал Каеда
се гледа колку нивните автори
високо ја вреднуваат безбедноста, вклучително и на техниките
за видеоконтрола и контравидеоконтрола. Технолошките фактори на глобализацијата им помагаат на терористичките ќелии
и водачи да користат тајни или
шифрирани комуникации, да ја
сочуваат безбедноста на повеќе
начини и да останат мобилни.
Безбедноста на терористичките
организации се чува и со ограничување на комуникацијата и
размената на информации помеѓу ќелиите. Со тоа се обезбедува, доколку една ќелија биде
откриена, нејзините членови
да го знаат само меѓусебниот
идентитет, а не и идентитетот на
членовите на другите ќелии.На
тој начин се сведува на минимум
штетата која би се предизвикала
на организацијата.
Намалената
големина и
зголемените способности на
личните електронски уреди, на
терористите им дава и бројни
предности во смисла на мобилност. Мобилноста отсекогаш
била пресуден фактор и за терористите и за бутовниците,
имајќи ги предвид моќните ресурси кои државите можеле да

ги употребат против нив. Во
отворените опшества кои имаат
добро развиена инфраструктура, терористите успеваат брзо
да се движат внатре во државните граници и преку нив, што
ги усложнува напорите за нивно
лоцирање. Глобализацијата на
трговијата исто така ја подобри
нивната мобилност.Обемот на
авионски сообраќај како и обемот на стоки кои се пренесуваат
низ пристаништата, се зголеми
благодарение на глобализацијата.
Воената инфраструктура во
државите секако е поотпорна, но
граѓаните и цивилните структури многу често се оставени на
немилост на различни екстремисти.
Како да се заштитиме од
тешко предвидливите извршители на напад како што се: незадоволни граѓани, разочаран персонал, терористи, непријателски
држави или пак од верски фанатици? Ним им стојат на располагање сателитски линкови, современи комјутери и голем избор на
разновидни цели (комјутерски
системи, аеродроми, болници,
сообраќајници, банки, нуклеарни погони, оружје). Но исто
така, критична инфраструктура
претставуваата јавните и приватните организации во областа
на: земјоделството, прехраната,
водата, здраството, урегнтните
служби, владите, одбраната, информациите и телекомуникациите, енергетиката, сообраќајот,
банкарскиот и финансискиот
систем, хемиските и опасни материи, поштата и транспортот.
Изворите на загрозување на
информатичките системи (ИС)
можеме да ги распределиме во
следените категории:
-опасност по системот која
доаѓа како последица од природни стихии, политички немири,
војни, со еден збор „повисока
сила“;
-технички извор на загрозување, акциденти настанати како
последица од несоодветен хард-

вер или од проблем со уредите;
-загрозување на системите
од страна на вработените како
последица на невнимание, нестручност или лоша организација и
-злонамерни активности од
лица кои се надвор од системот
или не се меѓу вработените.
Врз основа на расположливата литература и современата
тенденција во областа на безбедноста, штетното човеково
влијание кон информатичките
ресурси може да се подели на:
1.Информатички
криминал, како подгрупа компјутерски
криминал
2.Информатички
тероризам, како подгрупа сајбер тероризам и
3.Информатичко војување.
Сајбер тероризмот не се
разликува според целите и мотивите од класичниот тероризам.
Активностите на сајбер терористите се насочени дирекно на
загрозувањето на безбедноста на
животот и имотот на граѓаните
како основни објекти за заштита
на нападнатата безбедносна целина.
Со оглед на географската
надминатост на просторот на
националните држави, борбата
против оваа форма на загрозување на информатичката безбедност, е тешко изводлива без
меѓународна соработка.
Низ историјата, со текот
на времето се менувале само
методите и средствата на терористите. Главниот ефект на
терористичкото дејство е предизвикување страв, паника, насилство и неред.
Можноста за изведување на
терористички дејства од дистанца со помош на глобалната информациска инфраструктура, сеуште не е „доволно искористен
потенцијал“ од страна на терористичките организации.
полковник
м-р Златко Кузманов

ОФИЦЕР - 19
Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Неготино

КОНДИЦИОНО – ЕДУКАТИВЕН МАРШ
На 6 ноември,
ООЕ на
ОРОРМ Неготино организираше кондиционо-едукативен марш
на релацијата с.Долни Дисан –
с.Вешје - с.Горни Дисан во должина од 10 км. по повод 8-ми ноември - Денот на ослободувањето на
Неготино. На маршот учествуваа
34 резервни офицери и подофицери, од кои 7 членови на планинарското друштво „Серта“. Според програмата, беше посетен и
споменикот во близина на с.Горни
Дисан, на местото каде во заседа
од бугарската полиција е убиен
Диме Поп Атанасов, една од првите жртви во 1941 година и положено свежо цвеќе.
Во завршниот дел учесниците
на маршот го посетија манастирот
„Св. Ѓорѓи“ во Неготино, каде беа
поздравени од градоначалникот

на Неготино, г-дин Пане Трајков.
Гости на активноста беа и: претседателот на ОРОРМ проф. д-р
Ѓорѓи Малковски и претставници
на Советот на Општина Неготино.
Оваа активност логистички

беше поддржана од ТЕЦ Неготино, а медиумски покриена од екипата на КТВ.
Љупчо Пасинечки
претседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ Неготино

Дел од учесниците на маршот

Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

ПОДГОТОВКИ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2012 ГОДИНА
Извршниот
одбор
на
Општинската организациона единица на ОРОРМ Крива Паланка,
на 08.11.2011 година, одржа седница, на која, покрај членовите,
присуствуваше и претседателот
на Организацијата на резервните
офицери на Република Македонија проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Седницата ја отвори и со неа
раководеше Миле Јакимовски,
претседател на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка.
На седницата се расправаше
за подготовките и активностите во
врска со одбележувањето на Денот
на Општинската организациона
единица на ОРОРМ – Крива Паланка 11-ти Март и 20-годишнината од преземањето на државната
граница од страна на резервистите од Крива Паланка.
Во своето излагање, претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски истакна дека овој настан ќе биде одбележан на републичко ниво, а програмата ќе се
изведе во два дела. Првиот дел, ќе

Членови на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка
се реализира на поранешната караула „Рамна Нива“, а свеченоста ќе
започне со постројување на единицата која ја презеде границата од
тогашната ЈНА. Вториот дел, ќе
се одржи во Домот на културата
во Крива Паланка со свечена академија, на која ќе бидат поднесени пригодни реферати и доделени
признанија.
За реализацијата на оваа ак-

тивност ќе биде изготвена посебна
Програма.
Исто така, Извршниот одбор
расправаше и за некои тековни активности, со цел, афирмација на
ОРОРМ и презентирање на нејзините активности меѓу граѓаните и
пошироко во општеството.
Миле Јакимовски
претседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ Крива Паланка
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Средба на претседателот на ОРОРМ со началникот на ГШ на АРМ

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНАТА
СОРАБОТКА

На 25 октомври се одржа
прва официјална средба, помеѓу делегација на ОРОРМ составена од претседателот, проф.
д-р Ѓорѓи Малковски и полковникот м-р Борко Симоски,
координатор на активностите
помеѓу ОРОРМ и Генералштабот на АРМ, со началникот на
ГШ на АРМ генерал-мајорот
Горанчо Котески, во кабинетот
на началникот на Генералштабот на Армијата на Република
Македонија.
На почетокот на средбата,
началникот на ГШ на АРМ генерал-мајор Горанчо Котески,
ги истакна позитивните ставови во однос на досегашната
соработка со ОРОРМ и воедно побара од претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски, да го информира за
целите и програмските активности на ОРОРМ, кои се реализирани до сега, како и за оние
кои се планираат да се реализираат во иднина.
Претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски,
накусо говореше за сите активности на Организацијата, кои
беа реализирани во текот на
изминатиот период и во тековната 2011 година, кои успешно
се остваруваа со целосна логистичка поддршка на МО и
ГШ на АРМ, како и за приоритетните задачи на оваа асоцијација во наредниот период, на
национално и на меѓународно
ниво.
Во тој контекст, тој истакна дека во ОРОРМ во континуитет се остварува процесот на
нејзиното осовременување и
трансформација, со цел, да се
приспособи кон реформските
процеси во одбраната во Република Македонија, и да одго-

вори на предизвиците во рамките на одбранбениот систем.
Исто така, го информираше за
сите проекти кои се планирани во ОРОРМ, како на пример:
оспособување на објекти наменети за обука на членовите
на ОРОРМ; оспособување на
резервни офицери за мировни мисии предводени од ООН,
НАТО или ЕУ, согласно Партнерската цел 3784 (Капацитети
за цивилно воена соработка);
соработката со АРМ и МО, но
и со Дирекцијата за заштита и
спасување, Центарот за управување со кризи, и други владини институции; афирмирање на
младата популација за воениот
позив; организирање на свечени академии и симпозиуми кои
се значајни за разгледување од
воен аспект, и со други содржини.
Претседателот
Малковски ја потенцираше соработка
со Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR) и со огромно задоволство нагласи дека на 64-от
конгрес на CIOR во ВаршаваРепублика Полска, ОРОРМ е
посочена како одличен пример
во реализацијата на голем број
програмски содржини и е прогласена за лидер меѓу националните асоцијации на резервните
офицери на Балканот.
Со посебен акцент тој го
нагласи проектот - одбележување на 20 годишнината од преземањето на државната граница
на поранешната караула Рамна
Нива од припадници на резервните сили од тогашната Територијална одбрана на Република
Македонија, и одбележување
на други значајни датуми за
Организацијата, но истовреме-

На работниот состанок
со началникот на ГШ на АРМ,
беше дадена поддршка за
сите проекти и активности на
ОРОРМ, во рамките, можностите и капацитетите на Армијата
на Република Македонија.
но и за Република Македонија,
проекти, кои се содржани во
програмските активности на
ОРОРМ во 2012 година.
Началникот на ГШ на
АРМ, генерал-мајор Горанчо
Котески нагласи дека лично ќе
ги поддржи сите проекти и активности на ОРОРМ, во рамките, можностите и капацитетите
на Армијата на Република Македонија, но дека е потребено
да се продолжи со трансформацијата во Организацијата, со
што ќе се изнајдат уште подобри решенија за взаемна соработка.
Исто така, тој истакна дека
процесот на трансформација е
присутен и во Армијата на Република Македонија и има многу
отворени прашања околу правната регулатива на резервниот
состав, кои се предизвик за изнаоѓање на најдобри решенија
во скоро време. Потенцираше
дека и ОРОРМ е потребно да
посвети поголемо внимание на
прашањето за решавање на местото и улогата на резервниот
состав во ова динамично време,
преку најразновидни форми на
дејствување, дебати, трибини,
панел дискусии, работилници и
друго, издигнувајќи ја потребата на највисоко државно ниво,
се со цел да се изнајде местото
и улогата на ОРОРМ во денешни услови, создавајќи континуитет во взаемната соработка.
полковник м-р. Борко Симоски
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Од меѓународните активности на ОРОРМ

РЕАЛИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ВО ТИРАНА
Во периодот од 26-30 октомври,
во Воената академија за подофицери,
односно Кoмандата на Албанскиот
центар за доктрина во Тирана, Република Албанија, се одржа меѓународна работилница на тема: „Создавање
и имплементација на Концептот на
резервните сили“. На оваа меѓународна активност, што ја организира
Комитетот за ПзМ на CIOR, учествуваа претставници на 12 национални
асоцијации (Канада, САД, Германија,
Франција, Италија, Кипар, Турција,
Словенија, Хрватска, Бугарија, Македонија и Албанија). Делегацијата
на ОРОРМ ја предводеше претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски, а
во нејзиниот состав беа и: резервниот
потпоручник Ристе Панов од Свети
Николе и резервниот капетан Влатко
Котески од Прилеп.

проф.д-р Ѓорѓи Малковски и Влатко
Котески во работна група
Основната цел на организаторот на работилницата беше да се
претстават концептите на резервните
сили на Германија и на Швајцарија и
нивната функционалност во безбедносните системи во нивните земји.
Имено, во Швајцарскиот модел
акцент се става на социјалниот аспект.
Од вкупно 120.000 активен состав и
20.000 регрути во Швајцарија има и
80.000 резервен состав. Швајцарскиот
пристап до резервните сили е од договорен карактер, односно, војникот или
резерниот офицер потпишува договор
на определено време - кога истиот ќе

Во средината проф.д-р Ѓорѓи
Малковски лево Влатко Котевски,
десно Ристе Панов

Продолжување на праксата,
ОРОРМ со свои претставници редовно и активно да учествува на
ПзМ работилниците организирани
од Меѓународната конфедерација
на резервните офицери (CIOR).
посетува обуки и вежби за негово понатамошно усовршување и водење
во воената кариера. Многу е важно
да се нагласи дека во овој модел офицерите се едуцираат не само за воени
лидери, туку и за лидери кои ќе придонесуваат во секторот каде работат,
и генерално во општеството. Токму
заради овој пристап, Армијата е отворена и склучува договори со големи компании за обука на нивните
раководни кадри, а со тоа рејтингот
на армијата во општеството постојано се зголемува како и довербата од
страна на народот. Ова е важен момент за одржување и надградување
на Kонцептот на резервните сили од
страна на државата.
Анализирајќи го овој Концепт
кој се однесува на Швајцарија, се
поставува прашањето: За што се
подготвуваат овие резервни сили,
зарем не се доволни активните сили
за самозаштита, кога знаеме дека
Швајцарија е неутрална земја?

Завршен дел од работилницата
Швајцарците имаат мошне
едноставен одговор на ова прашање. Да, ние сме неутрална земја,
и распоредувањето на наши сили
во меѓународни мисии е можно
само ако имаме согласност од двете завојувани или конфронтирани
страни, каде има конфликт од каков
било вид. Ова, уште еднаш ја потврдува оправданоста на Швајцарскиот Концепт на резервните сили.
Според програмата на работилницата се оствари и посета на

Мултинационалната бригада Југ-Исток во германската база во Призрен,
Косово, каде на учесниците им беше
презентиран Германскиот Концепт
на резервните сили.
Овде учесниците се запознаа со
Германскиот Концепт на резервни
сили на терен и во функција. Слично
како и швајцаркиот модел, германските резервни војници и офицери
потпишуваат договор на определено време за служба во резервниот
состав, каде ќе придонесуваат не
само со стекнатите воени вештини,
туку и со своето професионално знаење. Ваквата поставеност заштедува
ангажирање на професионалци од

Учесниците на ПзМ работилницата
при посетата на Мултинационалната бригада во Призрен-Косово
разни други невоени области, како
електро инженери, електроничари,
информатичари, градежници, медицински персонал и слично.
Во завршниот дел од работилницата во кој беше презентирана поставеноста на организациите на резервните офицери во безбедносните
системи во нивните држави, посебно
внимание предизвика поставеноста
на ОРОРМ. Во оваа пригода, учесниците беа информирани за повеќе
актуелни активности, меѓу кои за: решениот статус на ОРОРМ во Законот
за одбрана, како единствена организација која има Јавно овластување да
се занимава со безбедносни прашања;
долгорочно отстапените објекти од
локалната самоуправа наменети за
едукација и обука; стабилниот буџет
кој се остварува преку МО и плодната соработка со ГШ на АРМ, што
претставуваат позитивни показатели
за курсот по кој се движи ОРОРМ.
Влатко Котески
Ристе Панов
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ
И ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
Бугарскиот централен акцио- (Продолжение од претходниот број)
нен комитет (БЦАК) на Македонија
е формиран во Скопје на 13 април лија. Бил избран Централен коми1941. Главен иницијатор и органи- тет од 32 члена. Централниот козатор за неговото формирање бил митет избрал Извршен комитет во
Стефан Стефанов, адвокат по про- состав: претседател Стефан Стефафесија, дојден во Македонија ноќта нов (како што вели С. Китинчев, тој
на 8 спроти 9 април 1941 со еден сам се предложил), потпретседател
германски воен камион. По прис- Спиро Китинчев, организационен
тигнувањето во Скопје С.Стефанов секретар Васил Хаџи - Кимов и
(заедно со Васил Хаџи - Кимов и касиер Крум Органџиев. Биле изМихо Михов) се договориле со С. брани и 4 советници : Благој Поп
Китинчев и неговите приврзаници Панков, Иван Пиперков, д-р Алекда формираат Македонски нацио- сандар Георгиев и Илија Атанасинален комитет. На состанокот во ев. Еден од членовите на Централкуќата на С.Китинчев се донела од- ниот комитет бил и Тома Дрангов,
лука за формирање на Комитетот. брат на Борис Дрангов, познат буПретходно од германскиот воен гарски офицер, загинат во Првата
командант во градот добиле одоб- светска војна.
Основните задачи на Комитерување за формирање на “поавторитетно тело што ќе одржува врски тот биле:
1. Да го организира населеи со Германците”.
нието
во Македонија и да ги зашДоаѓањето на С.Стефанов од
титува
неговите интереси пред герСофија во Скопје било со знаење на
германската воена служба АБВЕР. манските воени власти;
2. Да ја преземе власта во свои
Во Софија тој бил соработник на
раце,
со што требало да се прикавоената служба и како таков добил
жат
пред
Германците како единзадача да дојде во Македонија за
да го “организира јавниот живот и ствени правни носители на власта
граѓанската власт до моментот до- до доаѓањето на бугарската власт;
3. Со засилена пропагандна
дека се изјасни положбата во Мадејност
да го убеди населението
кедонија, т.е. додека да се определи
кому ќе му припадне територијата дека е бугарско, со што би подготна Македонија”. За таа цел, а за виле терен за посвечен дочек на буда изгледа сосема легално, тој како гарската административно-управна
адвокат бил именуван од Герман- власт;
4. Пред Германците да го исците за правен застапник на сите
такнат
бугарскиот карактер на нагермански претпријатија и устаноселението
во Македонија, со што
ви (рудници, фабрики и др.). Затоа
би
влијаеле
да го оневозможат прии не изненадува брзината со која се
формирал БЦАК, односно лесното соединувањето на делови од Мадобивање дозвола од Германците за кедонија кон Италија, согласно со
легално дејствување на Комитетот Хитлеровите “привремени насоки”
од 12.4.1941 година, со кои Вардарна територијата на Македонија.
Седиштето на БЦАК било во скиот дел на Македонија се подеСкопје бидејќи “Скопје како ад- лил на два дела.
Активноста на Комитетот се
министративен, политички, стоодвивала
во две насоки. Првата,
пански и културен центар на Македонија”
најмногу одговарал. преку прогласи и други пропаКомитетот ја извршувал улогата и гандни материјали, упатувани до
на Местен комитет за Скопска око- македонскиот народ,”...да го убеди

народот за неговата народна припадност кон бугарската нација”. На
тој начин се дејствувало и преку
весникот “Македонија”, прв официјален весник на БЦАК во Македонија.
Весникот бил пропагандно
средство каде што се величала
улогата на германската војска и држава. Така во декларацијата, отпечатена на насловната страница во
првиот број, се говори за “слободна
Македонија во вечни времиња”, односно дека “Македонија е слободна
и веќе е со општо бугарска национална свест”. И другите написи
изобилуваат со големобугарска
пропаганда, каде што македонскиот народ се прикажува како дел од
бугарскиот.
По воспоставувањето на бугарската власт во Македонија, се
менуваат и содржините на весниците, во кои отворено, со особено
потенцирање на бугарштината, се
укажува дека “бугарските Македонци за својата слобода најмногу
му се благодарни на царот Борис
III, бугарската армија и власт”.
Бугарската власт, сепак, откако ја
утврдила власта, не гледајќи со
симпатии на Комитетот и особено
кон С. Стефанов и В.Х.Кимов, се
дистанцирала од нив, за во летото
истата година, со посебен акт да ја
забрани работата негова.
Втората насока во работата на
БЦАК била ориентирана во преземањето политичка активност за
формирање градски месни комитети во Македонија и активно вклучување во прославите по повод
доаѓањето на Бугарите.
Активноста на БЦАК засилено продолжила по преземањето
на општинската власт во Скопје.
Со одлука на германската власт
во Скопје целата општинска власт
била предадена во рацете на луѓето на БЦАК. Спиро Китинчев,
потпретседателот на Комитетот,
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бил избран за кмет на Општината.
Негови помошници биле: Благој
Поп Панков, Благој Панчев, Кирил Жерновски и Крум Органџиев.
Како помошен персонал во составот на Општината влегуваат и Кирил Пенушлиски, Кирил Георгиев
и др. Понесени од овој успех со заземањето на општинската власт во
Скопје, раководните луѓе на БЦАК
решаваат во наредните денови да
започнат со организирање на такви
комитети и во другите градови на
Македонија. До 16 април 1941 година Комитетот организирал уште
два состаноци на кои, меѓу другото,
се донел заклучок Васил Хадџи Кимов, со специјално обезбеден автомобил, да ги посети сите поголеми
населени места во Македонија и во
нив да формира акциони комитети
како први органи на општинската
власт. Истовремено биле донесени
решенија и за други прашања од
интерес за работата на БЦАК.
Во Македонија се формирале
градски комитети речиси во сите
градови. Првиот местен акционен
комитет во Македонија бил формиран во Велес на 14 април 1941 година. Комитетот го формирал В. Х.
Кимов со помош на Борис Андреев. Негов претседател бил Лазар
Крепиев. На 17 април 1941 година
таков Местен акционен комитет
бил формиран и во Штип, на чие
чело, како претседател, застанал
Димитар Хаџиглигоров.
По Штип, Хаџикимов организирал акционен комитет и во
Кочани со претседател Поп Глигор. На 18 април 1941 година таков
акционен комитет бил формиран и
во Виница. За претседател бил избран Тодор Иванов. Набргу потоа,
акциони комитети од страна на В.
Хаџикимов биле организирани и
во Пехчево, Царево Село (Делчево), Берово, Радовиш и Струмица.
Покрај во градовите, такви комитети биле организирани и во некои села. Претседателот на БЦАК
Стефан Стефанов на 2 мај 1941
година таков комитет организирал во својот роден град Кратово.
Проширувањето на овие акциони
комитети продолжува и во други

населени места во Македонија. На
18 април 1941 година акционен комитет бил формиран во Куманово
(претседател Георги Гарев), а на 21
април во Св. Николе (претседател
Тома Кленков).
Комитети биле формирани и
во градовите што потпаднале под
италијанска окупаторска власт.
Најпрво Местен акционен комитет бил формиран во Тетово (поради сериозните недоразбирања за
тоа кој да биде претседател, дали
Светослав Андрејчин или Трифун
Апостолов, претседател привремено не бил избран), а на 23 април и
во Гостивар, кадешто за претседател бил поставен Димитар Иванов.
Набргу потоа, акциони комитети
биле формирани и во Леуново и
Маврово, села со по илјада жители. Во Дебар Хаџи - Кимов бил
пресретнат од свештеникот Спиро Личеновски. На 24 април бил
формиран Акциониот комитет во
Дебар во куќата на еден просветен
работник. Состанокот бил таен бидејќи италијанските власти не дозволувале на оваа територија да се
формираат бугарските акциони комитети. За претседател бил поставен икономот Спиро Личеновски.
Набргу потоа В. Хаџи - Кимов бил
уапсен од италијанските власти, но
потоа пуштен да замине во Охрид.
Во Охрид и во Струга В. Хаџи
- Кимов не успеал лично да ги организира акционите комитети. Но,
таму веќе претходно биле организирани такви комитети. Во Струга,
Комитетот бил организиран на 21
април 1941 година, а за претседател бил избран Светослав Милев,
додека Комитетот во Охрид најголема активност пројавувал во докажувањето на “Охрид како лулка
на бугарштината во Македонија”
и во борбата против формираниот
Албански комитет, кој пак се борел
за присоединување на Охрид кон
делот окупиран од Италијанците.
Во Ресен Акциониот бугарски
комитет бил формиран на 23 април 1941 година на чело со стариот
војвода од војните од 1912 до 1918
година Крсто Трајков. Наредниот
ден такви комитети биле организи-

рани во Царев Двор и во Асамати.
Поорганизирани активности околу
формирањето на акционен комитет
преземаат и пробугарските активисти во Битола. Таму, на 25 април
1941 година, во присуство на В.
Хаџи - Кимов бил формиран Местен акционен комитет на чело со
претседателот д-р Борис Светиев.
Наредниот ден, односно на 26 април, акционен комитет бил формиран и во Прилеп. Таму, за претседател бил избран Милан Небреклиев.
На враќање од Прилеп за Скопје В. Хаџи - Кимов свратил во с.
Драчево за да формира и тука акционен комитет. На чело на овој
Комитет се наоѓал некој човек од
фамилијата Жежовци. На 27 април
1941 година бил формиран акционен комитет и во с. Лазарополе, на
чие чело како претседател застанал
Јаким Георгиев.
По кусото задржување во Скопје, В. Хаџи - Кимов, сега во придружба на новинарот Крум Наумов,
заминал во јужниот дел од Македонија за да формира исто такви
акциони комитети. Тој формирал
акциони комитети во Градско, Валандово, Демир Капија, Богданци,
Дојран. Овие комитети тој ги формира попатно, зашто главната цел
на неговото патување бил градот
Солун. Пред да замине за Солун тој
ги посетил градовите во Егејскиот
дел на Македонија: Лерин, Воден,
Ениџевардар и Гуменджа. Според
некои сознанија, за кои пишани документи немаме, такви акциони комитети биле формирани во Лерин
и во Воден, додека во другите имало лица набележани на список кои
требало да формираат акциони комитети. Во Солун таков комитет не
бил формиран зашто таму постоел
“Клуб на Бугарите од Егејска Македонија”, раководен од Чаушев,
Јаранов и Бешешлиев, што, според
наоѓањето на Хаџи - Кимов, “било
подобро”.
Наредниот ден по враќањето
од Солун, односно на 29 мај 1941
година Хаџи - Кимов навратил во
Гевгелија и тука формирал акционен комитет на чело со д-р Мицев.
На 30 мај формирал комитет и во
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Кавадарци. За претседател бил
поставен Благој Анастасов. Ова е
последниот комитет формиран во
Македонија.
С. Стефанов и другите
претставници на БЦАК му посветиле големо внимание на дочекот на
претставниците на бугарската официјална власт во Македонија. Од
С. Стефанов Бугарите биле дочекани пред Воениот клуб во Скопје.
Тој одржал и поздравен говор”...од
името на граѓанството, величејќи
го денот на ослободувањето што го
направиле Германците и се заблагодарил на политиката на царовите
Фердинанд и Борис”.На поздравот
одговорил архимандритот Стефан,
којшто рекол дека “...се остварил
идеалот на Бугарија и на Бугарите
од Македонија за слобода...” Потоа, во присуство на претставници
од БЦАК, сите заминале во Скопје.
С. Стефанов и другите претставници на Комитетот практикувале
исто сценарио и во други пригоди
за дочек на германски воени лица
или по повод прослави со големобугарска содржина.
За работата на членовите на
Комитетот карактеристична била
нивната желба тие да претставуват
власт во Македонија. Дури си дозволувале такви права и спроведувале такви акции, како да се посебен
орган на власт независен од бугарската државна власт, та дури биле и
со одредени резерви кон наредбите
од бугарската власт. Се обиделе да
оганизираат самостојна власт. Преку комитетите издавале дозволи за
патување во Србија, конфискувале
куќи, а не ретко земале и мито.
Нивното опстојување, како што
напоменувале тие, претежно се базирало врз помошта од Германската воена команда и врз бугарската
окупаторска власт, но со таа разлика што бугарската власт, проценувајќи ја нивната активност дека
постоела опасност да им се оттргне
од контролата, презела мерки да се
распушти тој (се мисли на БЦАК
- Ѓ.М.), зашто веќе си ја одиграл
својата улога”.
За улогата на БЦАК и на месните комитети во Македонија, како

и за карактеристиките на раководните членови во него, во писмото
од Методија Шаторов - Шарло,
секретар на ПК на КПЈ за Македонија, до “Стојана”, од мај 1941, се
дава следната оценка: “Во тие комитети влегоа испечени врховисти,
а некаде и искрени... Македонци.
Во некои градови, како што е скопскиот, беа од Бугарија испратени и
претседатели и секретари да раководат со нив. Со други зборови беа
испратени тутори за да би Македонците нешто не згрешат. Многу
чесни членови од комитетите избегаја, затоа што видеја да комитетите се исползуваат за чисто бугарска
политика, а не на македонска... за
вршење на нечесни дела и грабење
имот, земање потписи, меници и
др... комитетите беа и се база на
окупаторите...”
Утврдувањето на редовната
окупаторска власт на територијата на Македонија било причина
за престанувањето на дејноста на
БЦАК и неговото расформирање.
Најголемиот број членови, меѓу
кои и С.Стефанов, биле отфрлени
од општествениот живот во Скопје.
Но тоа не значело дека не учествувале во јавниот политички живот
повторно од страна на бугарската
власт.
Согледувајќи ја “излишноста”
за натамошното постоење на овој
Комитет, согласно со наредбата на
обласниот директор Антон Козаров
бр.248 од 7.7.1941, Централниот и
градските комитети биле распуштени, односно нивната натамошна
работа била забранета. Одземени
им биле архивата, инвентарот и
другите работи од клубските простории, а се забранило и излегувањето на весникот “Македонија”,
согласно со Законот за контрола на
организациите и здруженијата.
Времето на Интерегнумот и
дејствувањето на БЦАК во Македонија во 1941 година се значајни
од два аспекта. Прво, при навлегувањето на германските единици во
Македонија била урната старата
југословенска власт, која врз македонскиот народ вршела отворена
асимилација и економска експло-

атација, прикажувајќи го како дел
од српскиот народ. Македонскиот
народ се надевал дека новите политички констелации ќе му донесат
слобода, поради што и во повеќе
градови се формирале комитети, со
основна задача организационо да
помогнат во создавањето на првите
градски управи од свои луѓе. Комуникацијата се одвивала на македонски јазик, а со германските воени власти преку преведувачи. По
куќите биле истакнати македонски
знамиња, бидејќи германските воени власти тоа го дозволувале.
Второ,
ова
“слободно”
дејствување траело кусо време,
бидејќи таквата состојба ја искористиле повеќе групи на ванчомихајловисти, протоѓеровисти, луѓе
на старата српска власт и месни
жители, со еден збор, луѓе подредени на туѓи политички интереси.
Сите тие, имале една единствена
цел: секоја за себе да извлече што
повеќе политички поени. Во тој поглед предничел БЦАК кој отворено
се прогласил за бугарски комитет и,
се разбира, отворено ја пропагирал
бугарската кауза во Македонија.
Интересно е дека оваа група
колаборационисти, собрани околу
БЦАК, Германците повторно ја активирале по капитулацијата на Бугарија во 1944 година, со цел, да им
помогне околу повторната реокупација на Македонија и непреченото повлекување на германските
вооружени сили од територијата на
Македонија.
Во комитетите што биле формирани по градовите, дел, биле
луѓе со бугарска ориентација. Но
нивната активност, којашто била
дволична и со крајна цел за задоволување на своите политички амбиции, не траела долго. Проценката
на германските воени власти и на
бугарската администрација, била,
дека нивната улога во почетниот
период за мирот им била од полза,
но подоцна таа била надмината, поради што и дејствувањето им било
забрането.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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РАБОТНA СРЕДБА СО АЃУТАНТОТ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
Д
НА РМ
Во Програмата за работа на
Извршниот одбор на ОРОРМ и активностите на претседателот проф.
д-р Ѓорѓи Малковски во 2011 година, планирани се непосредни контакти и разговори со претставници на Министерството за одбрана,
ГШ на АРМ, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други органи
и институции од областа на одбраната и безбедноста, со цел, информирање за активностите, улогата
и значењето на ОРОРМ и за воспоставување поблиска соработка
за реализирање на активности кои
се од значење за одбраната и безбедноста на РМ.
Во рамките на ваквите програмски определби, на 4-ти ноември 2011 година, претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, во просториите на ОРОРМ
оствари работна средба со аѓутантот на Претседателот на Република Македонија, полковник Васко
Ѓурчиновски.

На средбата со аѓутантот на Претседателот на Република Македонија, полковникот Васко Ѓурчиновски, беше дадена поддршка за реализрањето на приоритетните програмски активности во 2012 година,
како што се, одбележувањето на јубилеите: 20 години од преземањето
на првата гранична караула “Рамна Нива“ и 60 години од формирањето
на ОРОРМ.
Во оваа пригода, претседателот Ѓорѓи Малковски, меѓу другото, го информира полковникот
Васко Ѓурчиновски за: искуствата,
улогата и функцијата на ОРОРМ
во одбранбениот систем; приоритетните програмски активности
до крајот на 2011 година, како и за
позначајните активности во 2012
година (11 март - одбележување
на јубилејот 20 години од преземањето на првата гранична караула од припадниците на АРМ; и 29
април - свечена академија по повод 60 години од формирањето на
ОРОРМ). Исто така, беше нагласена и успешната соработка со МО и
ГШ на АРМ, решавањето на статусот во Законот за одбрана, меѓународните активности во CIOR и

други значајни прашања.
Аѓутантот Васко Ѓурчиновски, истакна дека е запознат со
улогата и активностите на Организацијата на резервните офицери
на Република Македонија и лично
ќе се ангажира во остварувањето
на контакти и воспоставување на
поблиска соработка помеѓу кабинетот на Претседателот на Република Македонија и ОРОРМ. Исто
така, тој напомена дека ќе стори
напори во агендата на Претседателот да се вградат двата јубилеи
(11 март и 29 април), на кои би
присуствувал Претседателот на
Република Македонија, д-р Ѓорге
Иванов.
Тони Мицевски

Од активностите на ООЕ на ОРОРМ Штип

ЧЕСТВУВАЊЕ НА ПАТРОНИОТ
ПРАЗНИК
лем број на делегации, кои поло-

На 8-ми ноември, ООЕ на
ОРОРМ Штип, по четврти пат, го
одбележа својот патронен празник
- Денот на резервните офицери,
што практично претставуваше и
чествување на 105-годишнината од
раѓањето на големиот македонски
војсководец - командант на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, академик, научник и хуманист, генералот
Михаило Апостолски, а воедно и

Делегација на
ООЕ на ОРОРМ
Штип пред
споменикот на
генерал Михаило
Апостолски
Ден на ослободувањето на градот
Штип. По тој повод, пред споменикот и бистата на генералот Михаило Апостолски, се одржа пригоден
говор за неговиот живот и дело од
страна на претседателот на ООЕ
на ОРОРМ-Штип Стојанче Димов,
а членот на Советот на Општина
Штип Војо Маневски, говореше за
револуционерите кои учествувале
во ослободувањето на градот Штип.
На чествувањето учествуваа
голем број граѓани, како и пого-

жија свежи букети цвеќе, меѓу кои:
делегација на Гарнизонот на АРМ
од Штип, предводена од заменик
командантот, полковник Велин
Стојановски; делегација од ООЕ на
ОРОРМ Штип; делегација од Сојузот на борците на Општина Штип; и
делегација од локалната самоуправа, предводена од претседателот
на Советот на Општина Штип г-ѓа
Сузана Николовска.
Свој придонес во одбележување на овој настан даде и литературната секција од гимназијата ,,Славчо
Стојменски” од Штип, со рецитали и
авторски творби, на теми од Народноослободителната војна и вековните стремежи на македонскиот народ
за слобода и сопствена држава.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ Штип
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Страници од македонската историја

ВИНИЧКАТА АФЕРА
Македонското
национално
движење највисок дострел постигнало кон крајот на 19 век со формирањето на Македонската револуционерна организација (МРО).
Организацијата е Формирана на 23
Октомври 1893 година во Солун со
една единствена цел - добивање на
автономија во рамките на Турција,
а потоа формирање и на самостојна македонска држава.
Организацијата, преку формирање на месни организации, раководени од местни комитети, се
ширела низ целата теритирија на
Македонија. Ширењето на Организацијата почнало преку еснафот
и градската младината, во моментот кога во Организацијата почнало да се вклучува и селското население, таа станала најмасовна,
најорганизирана и најсилна организација на тогашната територија
на Македонија.

на Ангел баба Божанин-Винички
(псевдонимот Винички го добил
лично од Гоце Делчев), се поврзува и создавањето на првиот таен
курирски канал на МРО од Виница до Ќустендил и обратно. Ангел е првиот нелегален курир на
Организацијата кој ја пренесувал
поштата и ги преведувал членовите и организаторите на Организацијата.
Четири години мрежата на
Организацијата се ширела, без
притоа власта да насети некаков
заговор против државата.
Врховистите, согледувајќи ја
јачината и авторитетот на Организацијата, а со желба да ја стават
под своја контрола, на македонската територија организирале терористички акции, чија цел била
власта да биде испровоцирана и
да преземат репресивни мерки
спрема мирното македонско на-

Куќата на Ќазим Бег
Виница е меѓу првите населени места во Македонија, каде,
непосредно, по формирањето на
МРО е формирана Виничката месна организација со Местен комитет. Челници на Местниот комитет биле трговците: Спиро Ампов
и Ѓорѓи Јованчев, како и Ангел
баба Божанин-Винички. Со името

селение. Во овој контекст била и
акцијата во Виница, попозната во
научните кругови како Виничка
афера. Виничката афера, во негативна смисла на зборот, толку
многу се проширила така што за
извесно време, врз целокупното
организирано националноослободително движење, оставила голе-

ми негативни последици.
Ненадејно, во ноќта помеѓу
27 и 28 Ноември 1897 година, во
Виница се случило двојно убиство, оганизирано од вооружена група на разбојници, приврзаници на
врховизмот. Разбојниците го прескокнале високиот ограден ѕид на
беговата куќа и ги ограбиле. Одзеле 600 турски лири, накитот на
сопругата на бегот и други вредни предмети. Во меѓувреме, еден
од разбојниците констатирал дека
е препознаен од страна на Ќазим
бег, па за да не бидат предадени,
сопругата на Бегот ја затвориле во
оставата, а Бегот го извеле во дворот и го заклале. Ќазим бег бил на
26 годишна возраст, со добар имот
наследен од татко му. Иако млад,
Ќазим бег уживал голем углед кај
македонското христијанско население и од почит населението го
викало Ќазим ага. Тој подеднакво
помагал и на турците и на македонците и немал никакви предрасуди спрема нетурското население. Постојано другарувал со
македоноци и со нив зборувал на
македонски јазик.
При повлекувањето од Виница ги пресретнал ноќниот 28
годишен чувар Васе, член на Виничката организација, кој сакал да
ги легитимира, но го убиле и него
и заминале.
Сопругата на Васе, мислејќи
дека убиството го извршиле членовите од Организацијата, вознемирена, отишла во полицијата и
го пријавила убиството.На полицијата им соопштила дека преку
денот, во нивната куќа биле неколку членови од Организацијата
кои со Васе заминале во непознат
правец. Исто така на полицијата
им сооштила дека во нивната куќа
во визбата има скриено оружје.
При извршениот претрес во куќата на Васе, полицијата пронашла
15 пушки, 4 сандаци со патрони, 2
револвери, 2 бомби со каписли и 2
бомби со фитил.
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Ангел Винички
Трагајќи по убијците на Ќазим бег, полицијата наишла на
организирана мрежа која бргу почнала да се расплетува. За да биде
несреќата поголема, придонесол
селскиот кмет Иван Петров, кој
практично извршил предавство на
Организацијата.
По овој настан, раководството на Организацијата: Спиро Ампов, Ѓорѓи Јованчев и Ангел Винички одлучиле Ангел оружјето
од скривниците во Лески и Драгобраште да го премести во други
скривници, а од Виница да се изнесат сите материјали што можат
да се компромитираат.
Скопскиот валија Хафуз Мехмед паша, дознавајќи за состојбата
во Виница, го испратил зогласниот
началник на полицијата од Скопје
Дервиш Ефенди, да ги пронајде
убијците на Ќазим бег, целосно да
ја разоткрие Организацијата и нејзините јатаци на сите што се сомнителни.
При пристигнувањето на
Дервиш Ефенди со неговата
војска, Виница е блокирана и е вршен детален претрес на се што е
сомнително, а спрема населението
се применувани најзогласни репресивни мерки (апсење, тепање,
малтретирање, убивање). Од населението некои избегале по плани-

ните, некои заминале во Бугарија,
голем број биле одведени во затворите и сл.
Дел од Местниот комитет,
меѓу кои, Ѓорѓи Јованчев и Ангел
Винички избегале за Бугарија, а
биле малтретирани и затворени:
Спиро Ампов, Митко Стефанов,
Захари Цекови неговиот син Тодор Захариев, свештеникот Илија
Паунов, Коцан анџијата, Христо
Клинчаров, свештеникот Антим
Каранов, Спиро Точев, Иван Стоилов, учителот Јордан Црвенелков,
Васил Клинчарски, Иван Стоилов, Пане М. Паликрушев, Ванчо
Хаџиски и др. Подоцна бил донесени од Кавадарци и Григор Анастасов кој бил главен учител во
Виница пред Аферата.
Освен Виница, биле блокирани селата околу Виница: Зрновци,
Лески, Блатец, Јакимово, Кршлата, Драгобраште и Илиово, од
каде биле уапсени повеќе учители
и свештеници кои биле измачувани и однесни во затворот во Кочани. Теророт врз македонскиот
народ бил стравичен, а затворите
преполнети.
При ваква ужасна состојба во
овој дел на Македонија, граѓани,
роднини и пријатели на уапсените
тргнале пешки од Виница за Скопје со цел, да пред валијата, пред
митроплитот и пред странските амбасади да го искажат револтот и да
се престане со ѕверствата. Особено
трагични и потресни биле искажувањата на бројната делегација од
жени, кои биле предводени од: баба
Пара Стефанова, Анастасија Спирова Ампова, Ката Ефтимова Мицова, Риза Нацова Коцева и други.
Делегациите енергично протестирале пред странските конзули, пред
митрополитот и пред валијата. Однесувањето на валијата било непримерно многу дрско, заканувајќи се
дека врзани ќе ги врати за Кочани
ако самите не се вратат веднаш. Делегациите истовремено испратиле
телеграма до Високата Порта (Турската Влада) и до меѓународните
претставници.
По притисоците од голлемиоте сили, Високата Порта од

Цариград му дала инструкции на
Дервиш Ефенди да се престане со
репресалиите.
Според мемоарите на ВМРО,
во текот на Виничката афера биле
затворени 483 лица, а бројот на
избеганите во планините и во Бугарија изнесувал 528 лица. Според
податоците, состојбата со настраданите во Виничката афера била
следна : 5 луѓе убиени, 5 умреле
од мачење, 11 биле претепани, 85
најѕверски биле мачени и измачувани, 13 мажи и жени силувани,
многу биле затворени по затворите, а над 300 луѓе избегале бо
Бугарија. Меѓу физички малтретираните биле 27 учители, 13 свештеници додека затворени биле
уште 33 учители и 12 свештеници.
Десет учители и 11 свештеници
успеале да го избегнат апсењето
пребегувајќи во соседна Бугарија.
Исто така биле затворени и повеќе
селани и занаетчии од градовите.
За време на Аферата бројот
на затворените лица по кази (околии) биле следниот: Кочанска околија (172); Пехчевска околија (51);
Штипска околија (159); Кумановска околија (26); Паланечка околија (120); Кратовска околија (66).
Турската власт осудила повеќе истакнати раководители на
Организацијата на долги временски казни. На најтешка казна,
101 година робија, биле осудени:
Стојан Мишев учител од Штип,
Јосиф Даскалов учител од Кратово, Петар поп Арсов главен учител во Штип и организаторите
на ВМРО, Димитар Мирсачиев
главен учител во Крива Паланка,
игуменот Козма од Лесновскиот
манастир, Ангел пандурот од с.
Дрегобраште, Ангел Георгиев од
Кавадарци и Александар Беличев
од Кочани. Сите тие биле заточени
во Бодрум –Кале, во Мала Азија.
Од Виница, осудени на временска казна од 20 години биле:
Јованче Петров таткото на избеганиот во Бугарија Ѓорѓи Јованчев, Митко Стефанов, Тодор
Захариев Цветков, Иван Паунов,
Васил Клинчаров и Христо Мицов. Условно осудени на доживо-
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тен затвор биле: избеганиот Ѓорѓи
Јованчев и Ангел баба Божанин
Винички. Меѓу умрените од мачење, бил Спиро Ампов, раководител на месната организација
во Виница. Нему му бил здробен
градниот кош од стегање со менгеме.
Спиро Ампов, главен раководител на револуционерното тело
во Виница, бил затворен во Кочанскиот затвор и врз него биле
испробани сите методи на мачење
лично од страна на Дервиш Ефенди. Откако со ќотек не успеал да
дознае каде е Ѓорѓи Јованчев, каде
се ограбените пари од Ќазим бег,
кои се сооучесниците во грабежот
и каде има скриено оружје, Дервиш Ефенди наредил да го остават без храна и да продолжат да
го мачат. Му ставиле спици под
ноктите, врели јајца под мишките, бил обесен за нозете над дим
од запалена слама до задушување.
Исто така бил стеган и на менгеме
на градниот кош и му биле испокршени коските. Од кога му се влошила состојбата, бил предаден на

домашно лекување до привршување на делото, но пради немањето на докази бил ослободен како и
многу други уапсени, но по еден
месец од здобиените повреди и измачувањето, починал и е погребан
во Виница.
По откривањето на Аферата
турците со ужас констатирале каква опасна змија се криела во пазувите на нивниот владејачки систем. Поради тоа, биле преземени
сериозни активности за уништување на Организацијата.
Најпрво, централната турска
власт драстично ја зголемила воената сила со нови воени гарнизони. Тука треба да кажеме дека
вистинските убијци на Ќазим бег
избегале во Бугарија. Тие во Бугарија биле осудени на по 15 години
затвор. Меѓутоа “софиските адвокати нашле дека престапот бил
извршен на туѓа територија и дека
тие дејствувале по чисти воени методи”, па така, делото за кое се товарат треба да биде во надлежност
на бугарскиот Воен суд. Тој од
своја страна осудил единаесетми-

на од кои четворица на по три години затвор, исто толку на четири
години и тројца на по седум години затвор. Петмина од осудените
веднаш биле ослободени.
Виничката афера, како што
видовме, добила големи размери
и имала тешки последици како за
македонскиот народ, така и за неговото ослобнодително движење.
Настанот добил такви размери
што ги заентересирал странските
дипломати и европскиот печат. Со
Аферата светот дознал дека во Македонија постои македонско ослободително движење со изразито
слободарски тендеции.
Виничката афера, покрај тешките реперкусии и последици што
ги донела со себе за еден дел од
Македонија, имала и позитивно
влијание. Таа предизвикала ново и
поорганизирано револуционерното движење, негово омасовување
и нов подем на ослобдителното
дело.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ Виница

ЗАКОНИТОСТИ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ
1. Основни законитости во
развојот на вооружените сили
Современата военополитичка
состојба во светот, и во дел од
Балканскиот полуостров, достигнувањата на научно-техничкиот
прогрес и новите реалности во
државите, бараат нови пристапи
при изградбата и развојот на
вооружените сили. Во денешни
услови, не е само нецелесообразно,
туку е и погрешно механичкото
адаптирање на туѓи модели во
оваа насока.
Се наметнува неопходност
од создавање на научно заснован
и логичен модел за определување
на основните законитости за изградба на вооружените сили, каде
што треба да бидат вградени сите
современи барања за изградбата

на вооружените сили, како една
специфична и исклучително разновидна сфера на општественото
живеење. Изградбата на вооружените сили е зависна од дејствата
на две взаемно поврзани групи на
законитости.
Првата група на законитости
е поврзана со социјално-политичкиот карактер на општеството. Тие
ја определуваат взаемната врска на
изградбата на вооружените сили
со надворешните и внатрешните
услови за развојот на државата и
општеството. Позначајните од тие
законитости се:
 соодветствување на изградбата на вооружените сили на степенот на развиеноста и карактерот
на државата;
 единство на државната и

воената изградба (заснованост на
определувањето на воената моќ на
државата и изградбата на вооружените сили на целите на надворешната и внатрешната политика на
државата);
 единство на интересите на
сите слоеви на општеството за безбедност и заштита на државата.
Втората група на законитости имаат организациско-технички карактер. Тие ги искажуваат
взаемните врски помеѓу составните делови на вооружените сили и
внатрешната логика на развојот на
секоја од нив. Позначајни од тие
законитости се:
 зависност на борбениот потенцијал на вооружените сили од
степенот на развојот на воениот
потенцијал на државата;
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 зависност на ефикасноста
на управувањето од степенот на
централизацијата на функциите и
едностарешинството во вооружените сили на сите нивоа;
 зависност на борбената моќ
на вооружените сили од нивната
структура, организација и опременост;
 зависност на организациската структура на вооружените
сили од задачите што треба да ги
решаваат и нивото на логистичкото обезбедување;
 одржување на нивото на
борбената и мобилизациската
готовност на армијата, адекватно
на степенот на воената закана.
Основните закономерности
засновани на научни и историски
утврдени правила и норми, задолжително треба да се применат во
процесот на изградбата на вооружените сили. Тие се објективна
основа за формулирање на принципите за изградбата на вооружените сили.
Врз основа на предходно изнесеното, основните законитости
при развојот на вооружените сили,
можеме да ги класифицираме според следното:
а) неопходни предуслови: соодветство на вооружените сили на
степенот на социјално- економскиот развој на државата; единство на
државното и военото раководство
и целесообразност и консензус на
општествените групи;
б) доволни предуслови: борбен потенцијал; ефективен управувачки систем; структура адекватна на задачите и логистика;
2. Принципите за развој на
вооружените сили - врска помеѓу потребите и можностите за
нивното организирање
Изградбата на вооружените
сили е дејност на државното и на
военото раководство за создавање
на воен потенцијал за гарантирање
на безбедноста на државата. Тоа се
остварува преку воспоставување
на основни принципи, правни норми и планови за: организациската

изградба; модернизација; подготовка и обука; комплетирање;
преминување во воена состојба;
мобилизација и демобилизација;
борбена и мобилизациска готовност и создавање на резерви.
Законитостите на изградбата
на вооружените сили се реализират во практика преку соодветни
принципи, кои во суштина се и основните принципи на воената подготовка на државата.
Под принципи за изградба на
вооружените сили, се подразбираат општите раководни насоки и
правила, коишто ги определуваат
главните правци на дејство на државното и военото раководство во
таа насока. Во тие принципи содржани се природата и објективните
законитости при развојот на државата, карактерот и содржината на
надворешно-политичките врски,
објективните закони на војната и
вооружената борба. Тие не треба
да бидат разгледувани како непроменливи и вечни. Некои од нив,
кои се ефективни за времето во
кое се правени, можат да го изгубат своето значење во нови околности, други пак, запазувајќи ја
својата глобална форма, можат да
бидат пополнети со нови содржини, соодветно со некои суштински
промени кои можат да настанат
под влијание на различни фактори. Тие принципи би требало да
бидат следните: научна заснованост; едностарешинство; здружена оперативност; адаптивност
кон промените; модулност; ефективност; непрекинливост; перспективност; мобилност и многуфункционалност; способност за
пополна (персонална и материјална); вградување на современи воени достигнувања; отвореност кон
општеството и партнерите и грижа
за животот и здравјето на луѓето.
Принципот научна заснованост посочува дека изградбата
на вооружените сили треба да се
засновува на студиозна оценка на
реалните загрозувања на Република Македонија, на економските,
финансиските и демографските
можности на државата. Таа про-

ценка треба да се базира на презумпцијата за потенцијална опасност од сите можни извори на
загрозување.
Едностарешинството
е
принцип кој налага изградба на
единствен механизам за раководството и изградбата на вооружените сили. Неопходно е јасно
да се разграничат функциите на
органите за воено раководство и
да се применува потчинетост на
пониските кон повисоките инстанци, строга дисциплина и одговорност.
Принципот здружена оперативност бара за кратко време да
се прифатат и да се организираат
новите стандарди, кои обезбедуваат можност за заедничко функционирање со вооружените сили на
државите членки на НАТО (јазична обука, комуникациско и информатичко опремување, процедури
за командување и топографскогеодетска основа). Под здружена
оперативност се подразбира способноста на еден систем или воена единица да опслужува или да
биде опслужувана од други системи или воени единици на таков
начин, што ќе овозможи ефикасна
заедничка работа.
Принципот адаптивност кон
промените е принцип, кој бара
секоја формација, во зависност од
конкретната ситуација, да биде во
состојба да извршува борбени задачи при брзи промени на условите во кои се наоѓа и со променет
борбен состав.
Принципот модулност наведува на тоа, дека при изградбата
на организациската структура на
воените единици, треба да се прави таква база на модулни целини
кои ќе можат да бидат практично
взаемно заменливи.
Принципот на ефективност
значи дека при изградбата на вооружените сили треба да се овозможи извршување на задачите и
постигнување на целите со најмалку напори и соодветно со потрошеното време и ресурси.
Принципот непрекинливост
означува дека создаваните струк-
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тури треба да обезбедат можност
за ефикасна мирновремена оперативна и борбена подготовка на старешините и единиците. Тие треба
да бидат сообразени со нивните
конкретни задачи. Принципот бара
тие да поседуваат способности за
дејство во секакви услови во континуитет.
Перспективност е принцип, кој налага при изградбата на
структурата на вооружените сили,
врз основа на длабока анализа да
се создадат такви вооружени сили,
кои ќе одговараат на современите
потреби за водење на операциите
и кои во перспектива ќе можат да
ги усовршуваат своите структури.
Принципот на мобилност и
многуфункционалност
налага
анализа и прецизирање на организациската структура, состојбата
и борбените можности на воору-

жувањето и борбената техника,
степенот на подготвеност на персоналот, организација и можности
на системот за командување, можности за борбена употреба на единиците, можностите за добивање,
анализирање и користење на информациите, непрекинато взаемно
дејство, можностите за прегрупирање со сопствени средства со железнички, патен и воздушен транспорт и тн.
Принципот способност за пополна (персонална и материјална)
бара изградувањето на вооружените сили да се засновува на правилно водена кадровска политика
и остварување на реална можност
за перманентна пополна со материјално-технички средства.
Принципот вградување на
современи воени достигнувања,
предвидува усовршување на тех-

никата и вооружувањето соодветно со стандардите на армиите на
државите членки на НАТО и изградба на современи системи за
командување.
Принципот отвореност кон
општеството и партнерите ја
означува потребата од транспарентност при изградбата на вооружените сили и остварување
на доверба помеѓу општеството
и припадниците на вооружените
сили и помеѓу нив и нашите партнери.
Грижата за животот и здравјето на луѓето насочува дека изградбата на вооружените сили не
треба да води до појава на сложени социјални проблеми.
бригаден генерал,
д-р Димче Петровски

Од активностите на претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

РАБОТНО - ИНФОРМАТИВНИ СРЕДБИ
Во интерес на продлабочување на соработката и со цел информирање за остварените активности во изминатиот период, како
и координација на планираните
активности до крајот на 2011 година, претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, во периодот од октомври до декември,
реализира повеќе работно-информативни средби со раководствата
на општинските организациони
единици на ОРОРМ: Пробиштип,
Берово, Пехчево, Кочани, Радовиш, Струмица, Кратово, Крива
Паланка, Виница, Тетово, Неготино, Делчево, Штип и Кичево.

Успешни и плодни работни средби на претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски со раководствата на општинските организациони единици на ОРОРМ.

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски со раководствата на извршните
одбори на ООЕ на ОРОРМ од Источниот регион

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски со членовите на новиот
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кичево

Освен со претседателите на
општинските организациони единици, претседателот на ОРОРМ оствари работни средби и со градоначалниците на споменатите општини, 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.
Тони Мицевски
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Од активностите на ООЕ на ОРОРМ
од источниот дел на РМ

РЕГИОНАЛНИ РАБОТНИ СРЕДБИ

Во оганизација на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Берово, на 18.11.2011 година, во
хотелот „Манастир“ во Берово, се одржа регионална работна средба на претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски со претседателите и секретарите на ООЕ на ОРОРМ
од: Берово, Пехчево, Делчево,
Виница, Штип и Струмица и
членовите на Извршните одбор
на ООЕ на ОРОРМ од Пехчево
и Струмица. На оваа регионална
работна средба беше обработена и
темата „Местото и улогата на ООЕ
на ОРОРМ во системот на одбраната на РМ“.
Во своето излагање, претседателот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, посебен акцент стави на
идните значајни приоритети на организационите единици, во врска
со воено стручното образование и
работа. Присутните на овој работен договор оценија дека ваквите
регионални средби во иднина ќе
овозможат успешно извршување
на нивните идни задачи.
Во оваа пригода тие го разгледаа поширокиот локалитет
„Беровска брана“ каде во иднина
се предвидува одржување на кондиционен марш со учесници од
регионот.
Љупчо Вуксанов
член на Извршниот
одбор на ОРОРМ

Членови на ООЕ на ОРОРМ од источниот дел на Реублика Македонија на
работната средба со претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски

Негување на слoбодарските традиции

МАРШ НА ДРЕНАК

Полагање цвеќе пред споменикот на
битката на Дренак

На 10-ти декември 2011 година, Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Куманово, го реализира
традиционалниот марш на резервните офицери и подофицери до
село Дренак на Козјак Планина,
на релацијата манастир „Карпино“
- с. Дренак во должина од 8 километри.
Маршот кој се изведе по 31
пат, се реализира како еднодневна

Маршот се организира во
знак на потсетување на легендарната битка на Кумановскиот партизански баталјон „Орце Николов“ на Дренак, на 10-ти и 11-ти
декември 1943 година, предводен
од командантот Христијан Тодоровски – Карпош, против остатоците на Вардарскиот четнички
корпус.
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За успешната реализација на
оваа активност, значаен е придонесот на Генералштабот на АРМ, кој
обезбеди логистичка поддршка, во
што непосредно беше ангажирана
Првата механизирана пешадиска
бригада од Штип.
Љупчо Спасовски
секретар на Извршниот
одбор на ОРОРМ Куманово

активност со учество на 54 членови на ОРОРМ, прпадници на АРМ
и членови на Oпштинската организација на Сојузот на борци од
Куманово.
На спомен обележјето посветено на битката на Дренак беше
положено свежо цвеќе, а за нејзиното значење говореше Љупчо
Спасовски.
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РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ ИМААТ АКТИВЕН ОДНОС
КОН ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАСТАНИ
Организацијата на резервните офицери на Република
Македонија, е здружение на
граѓани, кое веќе шест децении наназад има своја организациска и кадровска мрежа на
целата територија на Република
Македонија, со припадници од
различни етнички, религиски и
друг состав. Потпирајки се врз
позитивните традиции на македонското општество, особено
на традициите на малцинските
заедници, таа е со капацитет да
биде респективен миротворен
и толерантен фактор на македонската општествена сцена, а
со позитивниот етички пристап
кон животот постојано да придонесува за повисок степен на демократизација во државата. Таа
ги вткајува заедничките елементи од минатото, сегашноста и
иднината на Република Македонија за одбрана и заштита на заедничките интереси, преку кои
се штитат основните вредности

во државата, посебно мирот и
безбедноста. Ние, како Организација, можеме да бидеме горди
на она што досега е постигнато, посебно и во овој период од
осамостојувањето на Република
Македонија, кога беше загрозуван мирот и безбедноста на
граѓаните. Притоа, неможе, а да
не се споменат настаните од 11
март 1991 година кога тогашната ЈНА ја напушти територијата на Република Македонија, а
од страна на резервниот состав
беше преземена државната граница на караулата Рамна Нива на
граничниот премин Деве Баир
кај Крива Паланка, бегалската
криза од Косово во Република
Македонија во 1999 година и
конфликтот во 2001 година, кога
ОРОРМ во соработка со АРМ и
со безбедносните сили, успешно
и одговорно ги изврши задачите и обврските кои беа поставени пред нас, а се во интерес на
воспоставување и одржување на

мирот и безбедноста на граѓаните и државата.
Секоја епоха има свои главни вредности кои доминираат
во определбите на луѓето и во
нивните чувства и постапувања.
Главните вредности на денешнината се: слободата, еднаквоста,
мирот,безбедноста и прогресот.
Тие се зародени низ основната наука на современата епоха
која покажува дека човекот и
човештвото се развива. Современото човештво стои и настапува наспроти милитантноста,
тоталитаризмот, шовинизмот и
тероризмот како големи извори
на големи конфликти. Иако сеуште има често појави на овие
негативности, против нив се обичните луѓе и мислителите, кои
понудуваат сознанија и визија на
еден свет во кој ќе владее мир,
во кој ќе вирее блага душевност
на човекот и висока моралност.
До скоро се веруваше дека
водењето војна е природно одне-
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сување на човековиот род, дури
дека војната е значајна етичка
ситуација, која ги поткрева енергиите на луѓето и ја прочистува
нацијата. Денес се знае дека не
е неопходно крваво натпреварување меѓу луѓето. Дека по непрестајните војни и судирања,
може и треба да дојде време на
мирни човечки односи и дека
треба да преовладува мировната опција. Мирот може да биде
посакувана и наложена морална
вредност, која треба да се остварува. За нашата епоха да стане цивилизација на мирот, која
нема да ја потресуваат воени настојувања и судири, а мировната
ориентација да биде сестрана и
ефикасна во дејствувањето на
ОРОРМ, мирот треба да биде
акциолошки фундиран т.е. да
биде врв на вредносниот систем
од кого што извираат другите
етички вредности на норми на
севкупното однесување.
Мирот треба да се сака по
себе и за себе не само како функционална вредност која овозможува да се постигнуваат некои
други нешта, а може да се пренебрегнува кога се сака или да
се инсистира само на него кога
се нема сили за војување или да
се мисли дека тој е само привремена состојба, а луѓето и човечките состојби се такви што мора
да има војна. Генералното становиште на сите сфаќања е дека
само во услови на мир и ненасилство човекот може целосно
да го развива својот интелект и
да ја создаде благосостојбата,
како единствен предуслов за сеопшт развој на цивилизацијата.
Борбата за мир не е едноставна и во неа треба да се
вклучи целокупниот човечки
потенцијал со сопствена желба, влијание и искрено и чесно
да го посакува мирот и за него
постојано, секојдневно и секаде
да се придонесува.
Борбата на силите на мирот
треба да биде постојана против оние што не го почитуваат
мирот,да се критикуват тие што

го тероризират светот по која
било основа и во името на мирот
и човековите права провоцират
војни, убиват цивили кои немат
вина за ништо.
Резервните офицери во сите
земји, како поврзувачка основа
за заеднички живот во евроатланското единство, се за зачувување на мирот и напуштање
на изолацијата на секоја држава која се стреми да живее во
својот индивидуализам и национализам. Очајнички е потребна
обнова на мировните процеси
во регионите каде е нарушен
мирот. Во таа насока, ОРОРМ е
пример за модерно дејствување
како промотор на мирот и евроатланските вредности за современото разбирање на улогата во
општеството.
Конфликтите се карактеристика и секојдневие на севкупните општествени процеси
и нема никаква потреба дополнително тие да се оптоваруваат
со повисок степен и да прераснуваат во состојби кои го нарушуваат мирот и безбедноста во
секоја средина. Од тие причини,
резервните офицери се свесни
за реалноста дека на нив треба
да се влијае и дејствува во средините на работа и живеење
поединечно и организирано и
ефикасно да се разрешуваат во
моментот кога се појавуваат
каде и да е. Мотото на резервните офицери е да се зајакнува
меѓусебната доверба и димензиите на човековата безбедност
за која сметаме дека не е производ само на меѓународното
опкружување туку таа претставува и секојдневна социјална
реалност и последица на фактори кои дејствуваат на различни
нивоа и влијаат врз безбедноста на поединецот, индивидуата
и воопшто во целина на целата
заедница. Денес, заканите за човекот се идентични (сиромаштија-изразена во хипотекарната
американска и европската должничка криза, разни пандемични
болести, елементарни-природни

и технички несреќи, девијантните појави-посебно за младата
популација, етнички конфликти, опасностите за поединецот
дома, на работното место, во
заедницата на живеење и други
ненаброени опасности).
Резервните офицери секојдневно се со активен однос кон општествените настани. Токму од тие причини, тие,
постојано настојуваат поинтезивно да влијат на потребните
приоритети во државата. Соочени со потенцијалните безбедносни закани и ризици, се чини
дека најдобриот пат и одговор
на сите споменати предизвици е
токму Европската Унија, заради
тоа што во темелите на нејзиниот модел се наоѓа пред се концептот на мирот и човековата
безбедност и сигурност кои како
практика на живеење се присутни над 65 години. Резервните
офицери во своето стратегиско
дејствување се инспирирани да
спроведуват нов вид на одбранбена култура со која позитивно
ќе се влијае за исполнетоста на
условите за прием на Република Македонија во Европската
Унија, а како најилустративни
показатели кои би можеле да
ја одредат насоката за идното
дејствување, се оценките и укажувањето во новиот извештај на
Европската Унија за Република
Македонија, притоа неизоставувајки ги и нашите секојдневни потреби за конструктивен
дијалог меѓу сите етнички, религиски, партиски и други делби, професионализација, а не
партизација на јавната администрација, вистински реформи
во виталните државни институции (полиција, судство и др),
постојана борба против криминалот и корупцијата и вистинско
заживување на човековите права
во економско-социјалната, културната, малцинската и останатите сфери на општественото
живеење.
Новата светска економска
криза треба да се расреши без
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војна за навистина да нема нејзино продлабочување, а мирот и
безбедноста конечно во светот
бидат белег на 21 век.
Досегашните деструкции
што човекот ги има извршено
самиот себеси и на природата,
би можеле да се сметаат за незначителни во споредба со оние
што можат да му се случат, исклучувајќи ги тука атомските
жртви за кои на споменикот
во Хирошима е запишано: Тие
не знаеја што им се случило,
но ние знаеме што може да
се случи. Осудата на војната и
вооруженото насилство зазема
посебно место во моралната
свест на луѓето, бидејќи зачувувањето на светскиот мир се
вбројува во редот на највисоките морални вредности. Таквата морална вредност станува
реална сила против апологијата на војната во борбата за
светски мир, како основен предуслов за опстојување на натамошниот развој на човечкиот род. За нужноста на мирот
исклучително влијание имаат
негативните искуства од Првата и Втората светска војна како
тотални војни, нетипичноста
на многу современи тешки војни, тероризмот и засилувањата на воените и милитантни
општества, големите страдања
во воените судири и уништувањата на луѓето и на создадените добра од нив, бидејќи од
деструкциите во војните се се
обновува и станува се поубаво
но човечките животи, никогаш
не се обновуват и не се повторуват. Природата, социјалните
структури на моралот, застрашувачката перспектива на сеуништувачката војна, војните за
ресурсите сегашни и во идниот
период, се претвора во најголем проблем на светскиот мир
и безбедност заради што треба да бидеме подалеку од нова
епоха на нуклеарното, биолошкото и хемиското оружје. Со
претходно кажаното, заканата
им е упатена на сите, значи

дека живееме во сеуште опасен
свет за мирот, стабилноста и
безбедноста.
Од друга страна Европа што
живее во мир како вредност и
цел на човештвото над шест децении е реалност која ја имаме и
не е водена ниту една војна, настрана од распадот на поранешна Југославија. По многу векови
и крвави конфликти европејците
не сакаат повеќе да ја проучуваат и да ја водат војната која беше
карактеристичен
специфичен
производ на Европската историја на 20-век, посебно во периодот меѓу 1914-1945 година. Со
крвопролевањето што надмина
се дотогаш видено и со целосно ненадминати убиства на невини, назадување што остави
необјаснета морална мизерија.
Тие војни се водеа со најголема
бруталност и без милост за човештвото. Цивилизијацијата и
варваризмот беа се подалечни и
некомпатабилни. Европа беше
исцрпена и посрамена. Но, сепак на крајот по овие катастрофи победи страната на мирот
и таа стана полититички и социјално и демилитаризирана до
степен што порано беше незамислив. Во годините по победата
се бележи тридецениски запрепастувачки економски раст. Од
1970 година економијата почна
да замира, додека Европа се соочуваше со голем број социјални
проблеми. И со наѕирањето на
крајот на студената војна, постепено стана јасно дека либералните демократии и пазарните
економии потпомогнати од благосостојбата извојуваа комплетна политичка победа над актуелниот постоечки социјализам.
Во исто време, Европа стана комплетно цивилизирана, задолжителната воена обврска во
најголем број на држави се напушти и самите армии ги асимилираа вредностите на цивилното
општество. Но, од 90-те години
на минатиот век, со помош од
надвор и внатре, се распадна
бившата Југословенска заедни-

ца и ужасно насилство го опфати овој простор. Тоа значи дека
живееме во еден нестабилен регион. Не така одамна тој беше
сцена на војна, политичка нестабилност и човечки страдања кои
не ја одминаа и Република Македонија посебно со настаните
од 2001 година иако тоа можеше
лесно да се избегне. Наша должност е како резервни офицери да
им дадеме перспектива на сите
Балкански држави. Тоа е од витално значање за нашата визија
и мисија да создадеме напредок
и средина на стабилност, безбедност, развој и мир во нашиот поширок регион. Тоа мораме
да го чинеме иако знаеме дека
луѓето на Балканот се премногу опседнати со историјата, која
многу повеќе раздвојува отколку
што не соединува. Треба да се
разбере дека постојат различни
начини за читање на историјата, историските права и историските граници. Со постојаното потенцирање на историските
настани, наместо напред ќе гледаме назад, а искуството покажа
дека тоа е причината за многу
недоразбирања и конфликти
во регионот. Неопходна е нова
платформа за градење заеднички мостови кое може да се очекува од новите млади генерации
кои не се премногу опседнати
со историјата, туку таа ним е
наметната од нивните родители и во текот на образованието.
Историјата е важна но, за младите поважна е сегашноста да
се надмине и остави минатото и
да се гради нова мирна иднина
за Балканот, Европа и пошироко
во светот. НАТО како монопол
на вооружените сили во светот е
со најголема моќ и насочен кон
континуирано унапредување и
зајакнување на основните принципи во живот за мир со сите народи и промотор на слободата на
европската безбедност и во исто
време одговара на сите предизвици денес и во иднина и подеднакво успешно ќе го прави тоа
како што го правел во минатото
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и само тој е во можност да го зачува мирот и праведниот развој
на благосостојбата. Целта е да
се оди кон исчезнување на светот на војните.
Република Македонија го
прифати мирот како нова форма
на безбедност и заштита на државните интереси. Недозволиво
е сеуште во оваа мала земја да
има толку голема разделеност,
омраза и конфликти. Војната
ја отфрли засекогаш, таа за нас
нема никакви вредности, бидејќи во сите војни сме биле
губитници. Се определуваме
за мирољубливата политика во
континуитет и со практичен
придонес на сфаќањата и борбата за светски мир и ненасилство со порака секоја држава да
има свој мирен развој. Нашите
настојувања сега и во иднина
се, со мир да ја победиме војната, а не преку војна да доаѓаме
до мир. Мирот е сепак единствената вредност која мора да
се сочува и одработи по секоја
цена, тоа е од посебно значање
за Република Македонија.
Мора да бидеме свесни за
овој факт иако знаеме дека мирот во целост неможе да се воспостави како што посакуваме,
бидејќи сеуште има насилнички
и други конфликтни постапки
со што не се отстранети сите
видови закани. Сигурно дека е
потребен нов начин на размислување и градење на мирот,
создавање приоритет за согледување на причините за најголемите кризни жаришта на
тероризмот и војната. Со вложувањата на вкупните напори од
секоја држава за воздржување
од насилство и со почитување
на достоинството и еднаквоста
на секој човек, може многу да се
придонесе за постигнување на
мирот и дека ке има се помалку омраза на народот, етничките
групи и државите ќе можат да
ги избегнат воените судири кои
ги носат најголемите страдања
за луѓето. Жалосно е што човековата цивилизација од своето

постоење само двесте години
живеела во целосен мир.
Неопходно е кревање на гласот на целото човештво против
војната, за искоренување на тоа
зло од човековата цивилизација.
Да се прододолжи новата епоха
на мирот и ненасилството. Нема
вистински мир ако во него не
се содржани никулците на војната. Се поставува прашањето
дали војната може да се елиминира од планетарните простори
и воопшто нејзиното исфрлање
од животот на луѓето. Да бидеме движење и коалиција за мир
со НАТО-CIOR и со другите за
зачувување на мирен свет. Едиинствен одговор на војната е да
се размислува со логиката на
мирот и да се се попречи се што
го кочи мирот. Да се посветиме
на соработка и да вложиме се во
вителот на мирот да се обидеме
да оствариме толеранција, да се
убедиме дека не така важна е
разликата на гледиштата и ставовоите по разни прашања колку
што е важна идејата со единстевената желба ставена на пиедестал за потребата да се гради и
ужива во мирот. Таа шанса ни
е дадена и нетреба да се штедиме да вложиме се во вителот
на мирот, да се обноват пријателствата меѓу државите, да се
надминат непријатните чувства,
недоразбирања, се со цел да го
зачуваме мирот. Сите војни сепак завршуваат со мир и одново
се враќа соживотот.
Значителното намалување
на активната компонента и укинувањето на активното служење
на воениот рок, го зголеми релативното значање на резервните
офицери. Целокупната готовност се повеќе зависи не само од
активниот состав, туку исто така
и од достапноста и подготвеноста на резервниот состав. Тој
стана важен дел како за националниот така и за меѓнародниот
воен капацитет. Во мирновремени услови резервата може да
биде економична алтернатива
во одржувањето на редовни-

от состав. Резервните офицери служат како цврста врска
помеѓу военото и граѓанското
општество. Покрај нивното воено искуство, резервистите дават голем придонес со нивната
цивилна стручност и на тој начин им помагаат на вооружените
сили при воспоставувањето на
блиски односи со граѓанските
заедници. Истовремено, воената
служба и возвраќа со значителни
придобивки и на резервистите и
на работодавците кои стекнуваат корист од значајното водство
со ред и дисциплина и исполнителност во работата од програмите за образование и обука
кои им се даваат на резервистите додека се на должност. Со тоа
јасно се потврдува тезата дека
во сите земји со помалку резервни офицери се зголемува јазот
помеѓу цивилнито општество и
војската. Тоа е затоа што токму
резервистите се тие кои ги пренесуваат пораките во државата
и надвор од неа и претставуваат
како превозно средство и мост
за односи со јавноста со својата
советодавна функција за безбедносната политика и заканите за
мирот.
Едноставно, нашата мисија
е способноста за дејствување
и зачувување на мирот и безбедноста со советничката улога,
видливоста за информирање на
јавноста и лојалноста за одржување на пријателството меѓу
сите различности во рамките
на државата и надвор од неа. За
нас извршувањето на доверените задачи е света должност која
отсекогаш и за секогаш е останата како неусловен извор на
моралноста, животната сериозност и постојано постигнување
на добри резултати за мирот и
безбедноста на граѓаните и стабилноста во државата и поширокиот регион.
м-р Ристе Петков
потпретседател на Извршниот
одбор на ОРОРМ
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Наш портрет

НЕПРЕКИНАТ КОНТИНУИТЕТ ВО
Покрај учеството во насПроф. д-р Трајче Манев е
ОДБРАНАТА тавниот
процес, наставно-истрароден на 06.02.1946 година во с.
Долно Чичево, општина Градско,
Велес. Осумгодишно училиште
завршил во Градско, средно шумарско техничко училиште во
Кавадарци, а високото образование
(Земјоделско-шумарски
факултет, шумарски оддел на
Универзитетот,,Св. Кирил и Методиј”) во Скопје. Во двете последни
години на студиите бил вклучен
во работата на научни теми што
ги обработувал Шумарскиот институт во Скопје. Веднаш по апсолвирањето се вработил во ДИК
,,Треска”- погон за дрвна амбалажа во Миравци, каде што останал
и по дипломирањето, се до заминувањето на отслужување на воениот рок во ЈНА. За време на едногодишната воена обврска, најпрво
ја завршил Школата за резервни
офицери на родот понтонирска инженерија во Карловац, Р Хрватска,
а потоа продолжил со стажирање
во Нови Сад, Р Србија, каде како
водник-стажист и командир на вод
со амфибиски пловни објекти, го
завршил воениот рок.
Во 1973 година е избран
за асистент на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, каде
стапил на работа веднаш по завршувањето на воената обврска. На
факултетот по редовна постапка ги
стекнал сите потребни наставнонаучни звања. За стекнување на
неговите потребни и неопходни
квалификации при работењето и
задоволување на законските одредби, се запишал на постдипломски студии и завршил магистратура на Шумарскиот факултет на
Универзитетот во Белград, Р Србија, а својата докторската дисертација ја пријавил, и успешно ја
одбранил на Шумарскиот факултет на Сеучилиштето во Загреб,
Р Хрватска, со што се стекнал со
научно звање доктор од областа на
биотехничките науки.
Со цел проширување на зна-

ењата од неговата потесна специјалност, уште како млад асистент, во 1976 година заминал на
специјализација во СР Германија,
како стипендист на германската
влада (фондацијата ДААД), каде
што имал можност покрај стручното усовршување, да го научи
германскиот јазик во познатиот
Гете институт и да се запознае со
германската култура. Таму, исто
така остварил стручни посети на
голем број фирми, саеми, неколку
институти за испитување на дрво и
мебел, научни конференции и сл.
Проф. д-р Трајче Манев, на Шумарскиот факултет во Скопје изведувал настава од прв и втор степен
од неколку наставни дисциплини
според усвоениот наставен план
и програма, како и настава од трет
степен (постдипломски студии) на
која што бил и раководител.
Освен наставата по наставните дисциплини на кои што бил избран на Шумарскиот факултет во
Скопје, проф. д-р Трајче Манев
изведувал настава по соодветни
наставни дисциплини и на Вишата техничко-технолошка школа во
Врање, Р Србија, во периодот од
1987 до 1990 година, во рамките
на соработката на факултетот со
Вишата школа во Врање.

проф.д-р Трајче Манев

жувачката и апликативната активност, проф. д-р Трајче Манев на
Шумарскиот факултет и надвор од
него бил општествено ангажиран,
односно вклучен во активноста
на повеќе органи, комисии и тела.
Меѓу другото, тој бил член на повеќе комисии на факултетот, член
на редакцискиот одбор на списанието Шумарски преглед, член
на Одборот на синдикалната организација, референт за народна
одбрана и цивилна заштита на факултетот, продекан на факултетот,
член на Советот на факултетот,
член на Универзитетско собрание,
член на Универзитетска комисија за запишување нови студенти,
раководител на катедра, член на
неколку програмски и организациски одбори на меѓународни советувања и редакциски одбори на
издадени зборници и списанија
и друго. Учествувал на поголем
број домашни и странски научни и
стручни собири.
Во наставниот процес успешно ја изведувал наставата со студентите и како трпелив и упорен
истражувач и научен работник,
успеал во работниот период од
својата наставно-научна работа,
доволно да ги прошири своите
сознанија од областа на сродните
предмети на неговата специјалност и на соодветен начин да ги
пренесе на студентите и на другите заинтересирани субјекти.
Неговиот широк опус е збогатен со голем број научни, стручни и апликативни трудови, како и
учебни помагала за соодветните
наставни дисциплини кои ги предавал.
Во однос на општествената
активност, тој уште како студент
бил вклучен во органите на студентската организација на факултетот. Неговата професионална активност е испреплетена со голем
број општествени активности. Бил
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член и прв претседател на Универзитетската конференција на СРВСМ во време од два мандати (19871990), член на Претседателството
на Републичката конференција на
СРВСМ и делегат на Собранието во мандатниот период 1986 до
1990 година, член на Извршниот
одбор на Градската конференција
на СРВСМ, член и претседател
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Центар, претседавач на
Координативниот одбор на петте
скопски општински организациони единици на ОРОРМ, член -делегат на Собранието на ОРОРМ
(2008 - 2012). Покрај ова, проф.
д-р Трајче Манев волонтерски е
ангажиран во повеќе здруженија:
Друштво на Македонско-германско пријателство и соработка,
Комисија за соработка со невла-

дини организации при Претседателството на Сојузот на борците
на Р Македонија, Планинарскиот
сојуз, Цвениот крст и други.
По завршувањето на воената обврска континуирано бил вклучен во голем број воени вежби
на Територијалната одбрана, каде
што имал разни задолженија се
до напушањетоо на ЈНА на Р Македонија. Тогашната активност
била акцентирана најмногу околу
подготовка и ажурирање на податоците за изведување на еднодневни или дводневни воени вежби за
време на викендите во околината
на Скопје или како повеќеденевни воени вежби во внатрешноста
на Републиката. Како резултат на
ваквите активности, го добил чинот резервен мајор на ЈНА
Проф. д-р Трајче Манев,

како резервен офицер со висок
чин и како еден од долгогодишните активисти на асоцијацијата
на резервните офицери на Р Македонија, со неговиот активен,
конструктивен и продуктивен
придонес во функционирањето и
модернизирањето на ова здружение од посебно значење за одбраната, може да послужи како ретко
добар пример и поттик за младите
резервни офицери, како да го градат својот однос и својата љубов
кон оваа Организација, како интегрален дел на системот за одбрана
на Р Македонија.
По поминати четириесет години работно искуство и 65 годишна возраст, на 15.09.2011 година, заминал во заслужена пензија,
како редовен професор.
Р.О.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
(Продолжува од претходниот број)

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
ТРЕБА НАЈРАЦИОНАЛНО ДА СЕ КОРИСТАТ
Во светот не е исклучена можноста од конфликти за вода. Тоа се
предвидувања кои пред се се должат поради неконтролираниот раст
на светската популација, предупредија учесниците на меѓународната
научна конференција за вода, што
се одржа во Стокхолм 2006 годиина.
Британската агенција за разсвој „ТИРФАНД“ неодамна објави
дека 2/3 (две третини) од населението во светот во 2025 година ќе
будат жедни.
Потрошувачката на вода во
периодот од 1990 до 1995 година
се зголеми за шестпати, односно,
двапати повеќе од порасот на попуолацијата. Поради тоа наскоро ќе
имаме феномен на „водени бегалци“, односно, милиони луќе што
ќе мораат да се селат на места каде
што има повеќе вода.
Се наведува дека Делхи во
Индија ќе остане без вода до 2015
година и дека езерото Чад ќе пресуши, кое сега обезбедува вода за 20

милиони луќе во шест земји.
Експертите наведуваат дека
до 2025 години бројот на населението на земјата ќе се зголеми за
2 милијарди, а 95% од таа популација ќе живее во градовите.
Сведоци сме на војни за нафта,
а може да има и војни за вода, предупреди Вилијам Мич, професор
за природни ресурси на Државниот
универзитет во Охајо – САД, (Весник „ДНЕВНИК“, 19 март 2007).
Долгорочно гледано, недостигот на вода ќе биде голем глобален
проблем, објави Светскиот совет за
вода.
Половина од светското население до 2025 година нема да има
доволно вода, предупредуваат во
Светскиот совет за вода во најновиот извештај, повикувајќи ги владите на сите земји за сочувување на
изворите на чиста вода кои треба да
ги стават на своите листи на приоритети во следните неколку години.
„Најнеодложен проблем е како
да се обезбеди чиста вода и санитарни услови. Тој проблем требаше да биде решен уште во 80-тите
години од минатиот век, што не се
случи, а сега дојде до размери кои

неможат да се толерираат“ истакнал Вилијам Костроув, потпретседател на Светскиот совет за вода, кој
сегашното раководење со водените
ресурси го опиша како злосторство
против човештвото.
Податоците на ООН покажуваат, дека околу две милијарди луѓе
во моментов немаат пристап до
вода за пиење, ниту минимални услови за санитарни потреби. Околу
6.000 лица дневно умираат од дијареа. Од 1950 година до денес, потрошувачката на вода е зголемена
двојно, а количината загадена вода
е поголема отколку вкупното количество на вода во речните базени
на 10-те најголеми реки во светот.
Според предвидувањето на
Светскиот совет за вода, ресурсите
на питка вода константно се намалуваат, поради порастот на населението, загадувањето и климатските
промени (весник „Вест“, понеделник, 31 јули 2006 година).
Денес постојат 300 потенцијални воени жаришта, во кои
главниот влог е водата. Само 10 држави располагаат со 60% од вкупната употреблива слатка вода. Првите 4 места ги држат САД, Русија,
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Бразил и Индонезија. Во моментот
20 земји немаат апсолутно никакви извори на сопствената територија. Најпогодени се регионите на
САХЕЛ, Блискиот Исток, Северна
Африка, а од неодамна и Австралија, каде што се воведени строги
рестрикции и контроли.
Една третина од глобалната
популација живее во умерен или
висок степен на стрес поради водата, сведочат од еколошката програма на ООН. За 25 години ова
друштво ќе се зголеми за уште една
третина, по што неминовно следуваат кризи во меѓународните политички односи.
Според светските стратези,
водата во иднина ќе стане причина за многу меѓудржавни судири.
Агенциите во ООН оценија, дека
во светот постојат 300 потенцијални жаришта каде што главниот
влог е водата.
Позната е старата нетрпеливост помеѓу: Турција, Сирија и
Ирак, за водата на реките Тигар и
Еуфрат. Турција гради 20 акумулациони езера, поради што, Сирија
би добила 40%, а Ирак 80% помалку вода од двете споменати реки.
Снабдувањето на Израел, Сирија, Либан и Јордан зависи од заедничките ограничени залихи на
вода. Тоа се реките Јордан и езерата на границата меѓу израел и
неговите арапски соседи. Напнати
се односите за водата и меѓудржавните односи на државите по реката
Нил (Египет и Судан). Египет има
поставено постојани воени трупи
на границата со Судан. Несогласувањата за користењето на водата од
реката Ганг, која доаѓа од Индија во
Бангладеш. Проблеми има и меѓу:
Виетнам, Камбоџа, Меконг. („Утрински весник“, среда 11 август
2004).

ЗЕМЈА ЌЕ ИМА СЕ
ПОМАЛКУ, ЗАТОА ТРЕБА
ДА СЕ ЧУВА
Обединетите нации сметат
дека бројот на населението се повеќе се зголемува, просечно 200
илјади лица секој ден. Во 1980 година на планетата имало 4,3 ми-

лијарди жители. Во почетокот на
овој милениум нивниот број бил
нешто поголем од 6 милијарди, а
според прогнозите на ООН, до 2025
година ќе има околу 8,2 милијарди.
Според проценките, во 2050 година
ќе има околу 11 милијарди жители
на планетата Земја.
Веќе во 2040 година, според
калкулациите на демографите, обработливата земјоделска површина
нема да биде поголема од 0,14 хектари по жител.
Светот располага со 3,4 милијарди хектари обработлива земја,
која поради урбанизацијата, индустријализацијата, но и поради други
причини постојано се намалува. Се
смета дека само со ерозијата, секоја
година во светски рамки снемува
околу 24 милијарди тони обработлива земја (весникот „Време“, 22
март 2007).
Република Македонија е една
од загрозените земји од ерозија на
Балканот. Според академик, проф.
д-р Ѓорѓи Филиповски, во нашата држава површините под поројни текови изнесуваат 67,5% од
вкупната површина на Република
Македонија, а годишната продукција на ерозивни наноси изнесува
18.400.000 м3, што одговара на 9200
ха годишно со дебелински слој од
20 см.
Како што се гледа од изнесените податоци, разорувањето на
површинскиот слој на почвата под
влијание на ерозијата се одвива
многу брзо. Од друга страна, за
нејзиното обновување по пат на
природните педогенетски процеси
потребен е многу долг временски
период.

НАУЧНОТО И ЈАВНОТО
МИСЛЕЊЕ
ВАЖНА АЛКА
ВО ЗАШТИТАТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Колку големо значење има
заштитата и унапредувањето на
животната средина, зборува и фактот, што во решавањето како и во
поттикнувањето за решавање на
овој светски глобален проблем се

вклучени многу Еколошки организаци од многу земји од светот па и
од нашата земја. Многу истакнати
државници, истакнати научни работници, хуманисти, уметници и
сл. Сé со една цел, заштитата на
животната средина е суштествено
економско, здравствено и урбано
прашање за човечкиот род. Загадувањето дирекно влијае како ќе бидат идните популации во поглед на
нивниот живот и опстанок.
Многуте елементарни катастрофи што се случуваат секојдневно во светот го доведуваат
во прашање и опстанокот на биодиверзитетот кој е тесно поврзан
по човекот како суштество.
Загадувањето на
воздухот
носи тешки последици по здравјето
и животот на луѓето. Загадувањето
или нерационалното користење на
водата од водните капацитети секој ден ја намалува количината на
води што може да се користи, за
пиење, капење, за наводнување на
земјоделските култури, а со тоа на
директен начин појава на намалени
земјоделски приноси по единица
површина, што ќе биде голем удар
во исхраната на населението ако
се има во предвид и ограничениот
земјоделски фонд на земјоделски
површини.
Сегашнава состојба на загадување на животната средина негативно и со тешки последици се
одразува и во нашава земја. Иако
Република Македонија е релативно
чиста средина од еколошки аспект,
одредени состојби во некои региони, доста се алармантни. Загадувањето на водните текови, деградацијата на земјоделските и вкупните
површини, загадувањето на воздухот, проблемот со депониите во
градските населби, безправното
сечење на шумскиот фонд, сето
тоа бара решенија на решавање
на организиран начин на подолг
временски период. Пожарите што
перманентно се јавуваат во земјата
оставаат несогледливи последици
по биодиверзитетот, по земјоделските површини, по земјоделското и шумското производство затоа
што се уништуваат многу хектари
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шума. Само во текот на оваа година
заклучно со месец август уништени се 7000 хектари, а во јули месец
се еведентирани 1570 пожари.
На Пелистер се изгорени 400
ха. квалитетна шума иако од Дирекцијата за заштита и спасување
навремено беа организирани оперативни активности за спречување
на појавите на пожарите.
Загадувањето на Крива Река,
во Кривопаланечкиот регион од
рударската јаловина на рудникот
Тораница е еколошка катастрофа
со тешки последици, особено што
во реката од јаловината се внесоа
големи количества на тешки метали; олово, цинк и други, кои на подолг период ќе ја загадуваат водата
во Крива Река пред се биолошкиот
свет во водата, но исто така и населението од тој крај па и вкупниот
ЕКО систем.
Градската привремена депонија што се создава во Тетово,
претставува отворено жариште,
како за загадување на животната
средина така и за здравјето на луѓето од градот Тетово и блиската околина.
Намалувањето на водата во
нашето најголемо езеро – Охридското, може да биде со нсогледливи
последици за биолошкиот свет во
езерото, каде што живеат ретки видови на риби и друг воден свет, а да
не зборуваме какво големо значење
има тоа езеро за биодиверзитетот
во нашата земја и во светот, кое
е заштитено од УНЕСКО, поради
своите специфични карактеристики.
Топилницата во Велес е отворен повеќегодишен загадувач
на животната средина, со тешки
последици по здравјето на луѓето,
водата и почвата, земјоделските
производи.
Не е решена адекватно и заштитата од загадување од фирмите
кои работат во поранешната Железара во Скопје, за што реагираат
жителите во тој дел на градот Скопје. Ги наведовме овие маркантни
појави со цел, сите надлежни органи на подолгорочен план уште повеќе да ги организираат мерките во

заштитата на животната средина.
Република Македонија има
најидеални услови за развој и проширување на еколошкото производство на храна кое што се бара
на пазарот,. Но тоа производство
бара исполнување на строги критериуми и во заштитата на животната
средина.
Сведоци сме, како во светот
се случуват, елементарни, технолошки катастрофи, кои оставаат
и долгорочни штети како по материјалниот потенцијал на земјата во
која се случуваат, уште повеќе за
населението и вкупниот човечки
потенцијал. Заштитата на животната средина бара темелни и врвно
професионални мерки и активности.
Под мотото „Додека светот се
мобилизира за животната средина“,
многу интересни и научно – популарни изјави, дадоа најпознатите и
најистакнатите културни уметници
за заштитата на животната средина
на концертите на „Лајв Ерт“ одржани во 2006 година во: Лондон,
Сиднеј, Токио, Вашингтон, Шангај, Ханбург, Јоханесбург, Рио Де
Жанеиро, Њу Џерси, на кои присуствувале десетици илјади гледачи. Концертите траеле повеќе од 22
часа.
„Денес две милијарди луѓе
од повеќе од 130 земји се здружија
на седум континенти. Очигледно е
дека во овие времиња потребна е
акција“, истакна Ал Гор. Многу од
музичките ѕвезди, ставија до знаење дека досега не се обрнувало
големо внимание на заштитата на
животната средина. Познатата светка музичка ѕвезда, пејачот Тоше
Проевски, ќе изјави, „Без разлика
за што се работи, свеста кај граѓаните може да се подигне доколку
интензивно и масовно се зборува
на конкретна тема, за заштита на
животната средина.
Масовните акци какви што се
на „Лајв Ерт“ оставаат печат и допираат до луѓето. Добрата кампања
е клуч за се. Крајно време е да се
поработи на подигањето на еколошката свест и во нашата земја. И
досега сум бил дел од хуманитар-

ни акции, би учествувал и во таква
кампања“.
Тој, за жал, не е меѓу живите,
но неговиот дух, неговите концерти
и песни, неговата хуманост се трајно внесени длабоко кај секој Македонец, кај секој љубител на неговите песни не само во Република
Македонија, туку и во целиот свет.
Тој беше и останува Македонски
симбол што го паметат многу генерации, симбол со песната и хуманоста во целиот свет.
Академик проф.д-р Ѓорѓи Филиповски еден од најистакнатите
светски научни дејци од областа на
Педологијата, во подолгата студија,
публикувана во „Утрински весник“
од 28 септемви 2011 година под
наслов – „Тешки метали во Велешко“, меѓу останатото ќе ја даде констатацијата „Со интерес ги следам
инфорамциите во врска со Топилницата во Велес. Ме радува високата еколошка свест на велешани
и нивната борба за чиста животна
средина. За жал, не се работи за
чиста средина бидејќи тaа е одамна загадена. Всушност, борбата се
води да се спречи натамошното
нејзино оштетување. Чистата средина ја памети мојата генерација.
Во мојата младост велешани дишеа
чист воздух, се капеа во Вардар, јадеа неконтаминирана храна произведена во непосредната околина и
не им беше загрозено здравјето под
влијание на тешките метали.
Со изградбата на Топилницата постепено и се повеќе и повеќе
животната средина се контаминираше, се загади воздухот, површинските и подземните води, се
создаде огромна депонија и што
е најважно се загадија почвите со
тешки токсични метали (олови,
цинк и кадмијум). На таквите загадени почви се произведуваа и се
произведуваат контаминирани растенија со кои се хранеа и се хранат
животните и лулѓето.
Силно настрада здравјето на
велешани.
Пред близу една деценија запре со работа Топилницата – изворот на загадувањето. За жал, само
мал дел од штетните последици

40 - ОФИЦЕР
ги снема. Се прочисти воздухот
и запре вдишувањето на токсични метали. Запре нивното таложење врз почвата и растенијата.
За презагадувањето на Вардар со
токсични одпадни води. Сите други последици останаа бидејќи се
долготрајни.
А професорот по етика д-р
Кирил Темков, ќе напише, „Екологијата е една од најважните гранки
на етиката денес. Луѓето го согледаа значењето на здравата човекова
средина, ним им стана јасна потребата од соочувување на природните ресурси, нужноста од градење
на еден свет во кој водата и воздухот ќе бидат чисти, во кои ќе цутат
растенијата и ќе опстанувааат сите
животни, во кои луѓето нема лесно
да ги уништуваат природните форми и комплекси, кои и натаму ќе
постојат за да им зрачат во смисла
и убавината и на денешните и на
идните генерации“ (весник на Јавно претпријатие „Паркови и зеленило“ – Скопје).
Професорот
д-р
Милош
Змејковски, во списанието „Одбрана“ година II, бр. 4, март-април
1993 година стр. 38 ќе изнесе „Интензитетот на загадувањето на животната средина во последно време толклу многу е зголемен што е
доведен во прашање натамошниот
нормален развиток на сите живи
суштества на земјата. Впрочем димензиите на тој проблем толку брзо
се зголемуваат што нашите сознанија како да не се во состојба да го
следат нивниот чекор. Под голем
удар на многубројните загадувачи
се наоѓаат сите три медиуми на животната средина: воздухот, водата и
почвата“.
Професорот д-р Димитар
Мирчев, во својата колумна „Еколошки криминал“(„Дневник“, петок, 30 септември 2011) ќе изнесе
меѓу останатото „Македонија е
изгледа под тешка еколошка агресија, а таа за среќа не е однадвор и
не е од вселената. Во воениот речник, ние ќе го воведеме терминот
самоагресија. И тука одбраната
е само едно: тие самоагресивни
дејствијва да се наречат еколошки

криминал. И строго да се санкционираат“.
Специјалниот претставник
на ЕУ, шеф на делегацијата на
ЕК, амбасадорот Ерван Фуаре, по
повод светскиот ден на животната средина на 5 јуни 2006 година во Охрид ќе изјави: „Денес го
одбележуваме светскиот ден на
животната средина, ден кога ги
славиме природната убавина и
недопрената животна средина со
која сме благословени.
Овој ден, исто така, ни дава
можност да погледнеме кон себе
и да се обидеме да станеме поактивни носители на еден одржлив
и рамномерен развој; да дадеме
наша поддршка за тоа колу значајно е да го промениме односот кон
прашањата од областа на животната средина; како и да застапуваме
партнерство кое ќе обезбеди побезбедна и попросперититна иднина
за сите нации и луѓе. Денешниот
ден пред се е можност да се сосредоточиме на она што може заедно
да го направиме со цел да ја заштитиме животната средина и да ги
намалиме отпадот и загадувањето
кои ја уништуваат“.
Колку е значајна заштитата и
унапредувањето на животната средина за нашата земја изнесено е и
во извештајот на Европската комисија, инкорпориран во целосниот
извештај за напредокот на Република Македонија за интеграција
во ЕУ за 2010 и 2011 година.
Во извештајот се внесени
оценки, дека на проблемот на заштитата и унапредувањето на животната средина мора да се работи со
поголем интензитет.
Резервните офицери на Република Македонија, со оглед на
целите и задачите што ги извршуваат, мора да се ангажираат и на
овој план со оглед на кадровскиот,
образовниот и професионалниот потенцијал со кој располагаат
општинските организации на сите
рамништа во руралните и други
средини, а посебно на ниво на Локалната самоуправа.
м-р Душан Маџоски
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