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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА 

ВОЈНИТЕ И ЕТНИЧКИТЕ  
ЗА БАЛКАНСКИ ВЛЕ  

РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА УСЛОВ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО 
ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ СТРУКТУРИ 

Почнуваат преговори за конечниот статус на Косово, наскоро ќе 
се одржи референдумот во Црна Гора за заедничката држава со 
Ср бија, Босна и Херцеговина ја очекува преуредување на Феде ра-
ци јата. Хрватска засилено чекори кон евроатлантските структури, 
со амбиции да стане членка на НАТО на следниот Самит. Албанија 
е членка на Партнерството за мир, во делот на реформите на Ар ми-
јата не покажува некои особено добри резултати. На Македонија 
й се препорачува да ги засили реформите во одредени сфери, од 
неа се очекуваат засилени напори во борбата против орга низи-
раниот криминал... за да ги почне преговорите за членство во ЕУ...

БЕЗБЕДНОСТ
БЕЗБЕДНОСТ

Регионот во кој живееме 
денес веќе не е истиот 
регион од пред неколку 

години. Ако некогаш збо ро-
вите војна, етничко чистење 
и конфликт доминираа во во-
кабуларот, сега се зборува за 
соработка, солидарност и ин-
теграција во ЕУ и во НАТО. 
Денес Балканот е далеку по-
стабилен регион од Балканот 
од пред само неколку годи-
ни. Македонија стана канди-
дат за членство во ЕУ, Хр ват-
ска ги почна преговорите за 
пристапување во Унијата. Но, 
сè уште се присутни опре де-
лени неизвесности во наши-
от регион од аспект на фи нал -
ниот статус на Косово, ид ни-
ната на Босна и Херцеговина, 
иднината на државната унија 
меѓу Србија и Црна Гора. 

Кои се резултатите на оваа 
трансформација на Балканот 
од аспект на безбедносните 
предизвици? 

"Според мене - вели Ни-
кола Димитров, национален 

координатор за интеграција 
на Република Македонија во 
НАТО и претставник на Ми-
нистерството за надворешни 
работи - тоа е видливото опа-
ѓање на традиционалните ри-
зици, чии носители беа др-
жави или етнички заедници. 
Дел од прашањата кои беа во 
контекст на финалниот ста -
тус на Косово сè уште се 
предмет на легитимна грижа 
поради големите разлики ме-
ѓу Белград и Приштина во 
смисла на определени пра-
шања кои едната или другата 
страна повремено ги ини ци-
ра, како што се, иднината на 
северниот дел на Косово, на 
Република Српска во Босна и 
Херцеговина. Од друга стра-
на, кога веќе зборуваме за 
предизвици, и нашиот реги-
он, како и останатиот дел од 
светот, има проблем со пост-
модерните или глоба листич-
ките закани, чии носители не 
се држави или етнички за ед-
ници, туку транснационални 
групи и криминални мрежи. 
Зборувам за организираниот 
криминал, трговијата со дро-
га, со оружје, со луѓе итн... 
Причините за менувањето 

на нашиот регион, транс фор-
мацијата кон стабилност, е ре-
зултат на заемното вли ја ние 
на неколку фактори, пред сè, 
посветеноста на политичките 
елити на реформи засновани 
на вредностите или на стан-
дардите на демократијата, во -
дењето на правото, пазарната 
економија и човековите пра-
ва. Тоа е регионална сора бот-
ка меѓу држави кои задо во-
луваат една цел - членство во 
ЕУ и во НАТО. И нема подобар 
пример за тоа од Јадранската 

НИКОЛА ДИМИТРОВ, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА НИКОЛА ДИМИТРОВ, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТОИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО
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 "ЧИСТКИ" ВО ЗАБОРАВ 
З ВО НАТО И ВО ЕУ!

повелба и соработката меѓу 
Македонија, Албанија и Хр-
ватска која во изминативе три 
години исклучително е интен-
зивирана". 

ЗАМОРЕНОСТ

Во последно време дел од 
државите зборуваат за за мо-
реност но, исто така, и др-
жавите и народите на Бал-
канот се изморени од тран-
зицијата. 

"Пред помалку од 5 годи-
ни - додава Димитров - и 
Македонија беше корисник 
на неколку сукцесивни, иако 
мали НАТО-мисии и една ми-
сија на ЕУ. Сите  беа во функ-
ција на стабилизирање на ме-
ѓуетничките односи. По им-
плементацијата на длабоките 
реформи предвидени со Рам-
ковниот договор, за Маке до-
нија се зборува како за успех 
на Балканот. Минатиот ок том-
ври претседателот на САД, 
Џорџ Буш, во неговата изјава 
за јавноста укажа дека Ма ке-
 донија му покажува на светот 
како луѓе од различно ет нич-
ко потекло можат мирно да 
живеат заедно во демо кра ти-
ја. Во последниот извештај 
на Меѓународната комисија за 
Балканот се вели дека прог-
ресот на Македонија по 2001 
година покажува дека ако 
конститутивните прашања се 
решени и ако постои опип-
лива, видлива и реална ев-

ропска перспектива, тогаш 
балканските општества има-
ат перспектива да излезат од 
кругот на нестабилноста и 
несигурноста. Во оваа смис-
ла нашата прва контрибуција 
кон стабилност на регионот, 
кон европската стабилност и 
кон грижите на НАТО-али-
јансата е грижење за стаби л-
носта дома. Денес Маке до ни-
ја активно придонесува за ста -
билноста и далеку од свои те 
граници". 

"Не можам да кажам дека 

нашата ситуација е пер фект-
на, кога се работи за ре фор-
ми секогаш има простор и за 
повеќе и за подобро. Мојата 
порака е дека Македонија 
знае што треба да направи, и 
таа ќе го заврши својот дел. 
Знаеме колку се важни прет-
стојните парламентарни из-
бо ри и она што сепак е добар 
сигнал, тоа е консензусот ме-

ѓу сите политички партии де-
ка овие избори мора да би-
дат слободни, демократски и 
најдобри кои Македонија ги 
имала. Кога една држава ба-
ра од својот народ да под др-
жува политика на реформи, 
тогаш логично е да се оче ку ва 
признание за нив. Како идна 
членка на НАТО Македонија 
ја разбира неопходноста од 
трансформација на Алијан-
сата во смисла на зголе му ва-
ње на капацитетите и отво-
рање нови партнерства. Ме-

ѓу нејзините најважни тран с-
фор мации досега беше ток-
му проширувањето. Земјите 
од Централна и од Источна 
Европа имаа можност да ра-
ботат на своите пазарни еко-
номии, демократии, токму по -
ради реалната перспектива 
за членство во НАТО. Затоа 
верувам дека врз основа на 
нашиот прогрес, како и на 

останатите членки на Ак цио-
ниот план за членство, на ши-
те партнери Албанија и Хр-
ватска, следниот Самиот во 
Рига во ноември ќе значи не-
двосмислена порака, која ќе 
води кон членство во след-
ниот круг на проширување, 
не само заради Македонија, 
туку и заради Балканот и Али-
јансата. Јасно е дека Маке-
донија, како и другите земји-
кандидати за членство во 
НАТО, имаат интерес тоа што 
побрзо да се реализира но, 

исто така, и Алијансата има 
интерес за ново про ширу ва-
ње во регионот на Балканот. 
Тоа ќе го зголеми регионот 
на стабилност, ќе овозможи 
натамошно зголемување на 
економскиот раст и воопшто 
прогрес и ќе биде добра ос-
нова за зголемување на вое-
ните контрабуции во НАТО 
операциите од страна на Ма-
кедонија, Албанија и Хр ват-
ска. Од друга страна, успехот 
на Македонија ќе биде пот-
тик за земјите кои се поназад 
да го зајакнат реформскиот 
курс и да го следат нашиот 
пат", истакна Димитров на 
три  бината на тема "Регио-
налните аспекти на безбед-
носта и одбраната на РМ.

ПАТОКАЗ

Есад Рахиќ, претседател на 
Собраниската комисија за од-
брана и безбедност, потен-
цира дека е тешко да се де-
финира поимот регион, би-
дејќи тоа не е само географ-
ско прашање, туку повеќе е 
прашање врзано со поли ти-
ка, економија, општество, кул-
тура и со безбедност. Иако не 
се согласува со терминот За-
паден Балкан, бидејќи нè ге-
тоизирал, сепак го употре бу-
ва овој термин затоа што тој 
се користи во сите офици-
јални документи. Зборувајќи 
за меѓународното ангажи ра-
ње во регионот, вели дека е 

особено важно да се истак-
нат две димензии. 

"Првата, краткорочна, бе-
ше ангажирањето на НАТО 
во обид да ги запре воените 
дејства, да им понуди на зем-
јите патоказ за стабилна и 
просперитетна иднина, која 
може да се задржи со член-
ство во Унијата. НАТО нап ра-
ви обид да ги охрабри ре гио-
налните активности во рам-
ките на Партнерството за мир 
и на Евроатлантскиот совет. 
Земајќи ги предвид проб ле-

АКО ВО 2007 ГОДИНА ДОБИЕМЕ ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕУ, АКО ВО 2007 ГОДИНА ДОБИЕМЕ ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕУ, 
ВО 2012 БИ БИЛЕ НЕЈЗИН ЧЛЕН, ЕСАД РАХИЌ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВО 2012 БИ БИЛЕ НЕЈЗИН ЧЛЕН, ЕСАД РАХИЌ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СОБРАНИСКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТСОБРАНИСКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ
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БЕЗБЕДНОСТ
БЕЗБЕДНОСТ

мите со кои се соочуваат зем-
јите од Балканот и сè уште 
нерешените проблеми меѓу 
нив, НАТО реши да ги интен-
зивира и да ги прошири свои-
те активности во овој регион, 
пред сè, да ги вклучи земјите 
од Јадранската група во свое-
то семејство, а потоа Босна и 
Херцеговина и Србија и Црна 
Гора што поскоро да бидат 
дел од Програмите за парт-
нерство за мир. Следно што 
треба да го направи Али јан-
сата е да обезбеди поголема 
финансиска помош за Парт-
нерството за мир и за Ев ро-
атлантскиот партнерски со-
вет, како и да го охрабри ди-
јалогот и да придонесе за на-
малување на меѓуетничките 
тензии. Охрабрувањето на ре-
гионалната соработка е зна-
чајна димензија на поли ти ка-
та на Унијата кон регионот, 
која беше и политички и фи-
нансиски поддржана преку 
донации и долгорочни стра-
тегии. Од нашето возење во 
втора и понекогаш во трета 
брзина да преминеме во чет-
врта, за да завршиме и да ста-
неме она што е главна цел на 
РМ, а верувам и на нашите 
соседи - полноправни чле-
нови на НАТО, пред сè, на ЕУ", 
вели Рахиќ. 

Тој објаснува дека Про це-
сот на стабилизација и асо ци-
јација воспоставил нова фор-
ма на односи за земјите од 
т.н. Западен Балкан, кој ги 
под  држува овие земји во 
нив ните подготовки за член-
ство во ЕУ, во комбинација со 
три главни инструменти: до-
говори за стабилизација и 
асоцијација, трговски мерки 
и значителна финансиска по-
мош. Особеното охраб рува-
ње за овие земји дојде од Са-
митот во Солун во 2003 годи-
на, кој им даде надеж за нив-
на европска перспектива. Ме  -
ѓутоа, тој Самит побара од др-
жавите кои се обврзаа за по-
голема меѓусебна сора бот ка 
за клучните прашања, да се 
интензивираат борбата про-
тив организираниот крими-
нал, корупцијата, развојот на 
регионалната инфра струк-
тур на мрежа и либера лизи-
рање на трговските режими. 
Најголем дел од меѓуна род-
ните активности доаѓаат од 
Пактот за стабилност, тој да 

биде комплементарен со Про-
цесот на стабилизација и асо-
цијација. Главна активност на 
Пактот за стабилност бе ше 
да ги охрабри регионалните 
иницијативи, соработка на 
трите приоритетни подрачја- 
демократизација, економски 
развој и безбедност. 

"Што се однесува до ре-
гионалната соработка меѓу 
земјите од регионот про це-
сот на соработка во Југо ис-
точна Европа последните го-
дини се прошири и покажа 
потенцијал за решавање на 
меѓусебните проблеми. Член-
ки на овој процес се Алба ни-
ја, Босна и Херцеговина, Хр-
ватска, Србија и Црна Гора, 
Македонија, Романија, Бу га-
рија, Грција и Турција. Во сфе-
рата на безбедноста овие др-
жави се обврзаа дека ќе ги 
почитуваат меѓународните 
граници и ќе ги решаваат не-
доразбирањата по мирен пат. 
Друга форма е соработката, 
тоа е Јадранската група (три-
те потписнички Македонија, 
Албанија и Хрватска), не е 
значајна само во однос на 
членството, туку и соработ-
ката во однос на справу ва-
њето со регионалните и без-
бедносните проблеми, коруп-
цијата, организираниот кри-
минал, нелегалната трговија, 
безбедноста на границата. 
Паралелно со регионалната 
соработка треба да се одвива 
и процесот на сеопфатни 
внат решни реформи, заокру-
жување на реформите во од-
браната, модернизација на 
вооружените сили и сл.", по-
тенцира Рахиќ.

Каква е безбедносната 
сос тојба на земјите во ре-
гионот?

"Овие држави подолг пе-
риод се соочуваат со одре де-
ни проблеми. Транзицијата ги 
измори граѓаните на РМ и го 
намали ентузијазмот и на-
шите желби. Во Македонија 
95 отсто од граѓаните се за 
НАТО, а повеќе од 90 за под-
дршка за ЕУ. Она што сега се 
случува: почнуваат прего во-
ри за конечниот статус на 
Косово, наскоро ќе се одржи 
референдум во Црна Гора за 
заедничката држава со Ср-
бија, Босна и Херцеговина ја 
очекува преуредување на 
Фе  дерацијата, а она што на 

Македонија й се препорачува 
е да ги засили реформите во 
одредени сфери, да ги почне 
преговорите за членство во 
ЕУ. Хрватска, особено со пре-
давањето на Готовина на ме-
ѓународниот Трибунал во Хаг, 
засилено чекори кон евро-
атлантските структури, со ам-
биции да стане членка на 
НАТО на следниот Самит. Ги 
почна преговорите со ЕУ, за 
кои мисли дека ќе завршат 
успешно во 2009 година. Ал-
банија е членка на Партнер-
ството за мир, во делот на 
реформите на Армијата не 
покажува некои особено доб-
ри резултати. Од нас се оче-
куваат засилени напори во 
борбата против организи ра-
ниот криминал. ЕУ е при сут-
на и на Косово од  почетокот 
на регионалните напори за 
негова стабилизација преку 
Канцеларијата за хумани тар-
на помош, Европската аген-
ција за реконструкција, како 
дел од мисијата на УНМИК, 
задолжена за ревитализација 
на економските активности 
и создавање услови за сло-
бодна трговија. Почнатите 
преговори за финалниот ста-
тус на Косово претставуваат 
уште еден тест за меѓуна род-
ната заедница и регионот. Сè 
додека не се реши статусот 
на Косово, НАТО-мисијата мо-
ра да одржува поголем кон-
тингент кој би го неутра ли-
зирал евентуалното насил-
ство", коментира Рахиќ. 

Инаку, патот на Маке до-
нија за членство во НАТО поч-
на во декември 1993 година, 
кога Собранието донесе од-
лука за влегување на нашава 
држава во членството на Али-
јансата. Како земја аспирант 
за членство во НАТО, на 15 
декември 1995 година Маке-
донија пристапи кон иници-
јативата Партнерство за мир 
и стана негова 27 членка. 
Осо бено е битен нашиот ста-
тус земја-кандидат за ЕУ, од 
Комисијата добивме пози-
тивна оценка во која се ка-
жува што треба да биде наш 
приоритет. 

"Доколку до 2007 година 
добиеме датум за преговори, 
преговорите ќе траат 3-4 го-
дини, и до полноправно член-
ство би дошле до 2012 го-
дина. Тоа е реална опти мис-

тичка варијанта, доколку ги 
завршиме домашните рабо-
ти можеме да бидеме и она 
што фактички сме, член на 
европското семејство. Рефор-
мите кои ги правиме под 
покровителство на нашите 
пријатели од страна, лично 
не ги сфаќам како реформи 
кои ние треба да ги нап ра-
виме за да бидеме таму член-
ки, самото членство во НАТО 
и во ЕУ не ни значи ништо 
ако не ги правиме заради 
нас самите. Свесен сум дека 
како Македонија сме под гот-
вени. Соработката продол жу-
ва и се надевам дека де ле-
гациите на земјите од Јад ран-
ската повелба и како деле-
гации во Асамблејата на НАТО, 
на парламентарното Собра-
ние, кое треба да се одржи 
во Париз од 26 до 30 мај, ќе 
донесеме посебна Резолу ци-
ја која не е обврзувачка, ме-
ѓутоа има одредено влијание 
до Советот на министри на 
членките на НАТО за на след-
ниот Самит во Рига да дадат 
сигнал, со кој ќе може да се 
гарантира членство, доколу 
ги завршиме нашите об врс-
ки, кои сме ги зацртале", вели 
Рахиќ.

Д-р Март Родес, професор 
од Европскиот центар за 
безбедносни студии "Џорџ 
К. Маршал-Скопје", вели: 

"Југоисточна Европа е ре-
гион со значително помала 
популација. Мислам дека овој 
регион повеќе од било кој 
друг имаше удар на тран сат-
лантскиот однос, особено на 
односот меѓу САД и Европа 
во минатите 15 години. Аме-
рика ја презема главната уло-
га во севкупната програма 
на северноатлантското парт-
нерство за овој регион. Со 
терористичките напади во 
Њујорк и во Вашингтон, САД 
пополека и го отстапуваа 
местото на Европа на Бал-
канот и се концентрираа кон 
други земји. Во периодот на 
конфликтот во Македонија, 
САД и Европа со заеднички 
сили помогнаа да се задржи 
стабилноста, која сè уште е 
минимално незадо волувач-
ка, но сепак е пример за 
другите држави и треба да се 
продолжи соработката која 
директно влијае за влез во 
НАТО и во Европската унија". 


