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"ПАРАХОДОТ"  
БАЛКАНОТ, Н 

" К И РА Џ И С К И  О Д Н О С И "  М Е Ѓ У  Н      АТ О  И  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А" К И РА Џ И С К И  О Д Н О С И "  М Е Ѓ У  Н   

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Граѓаните на Република Македонија 
влегувањето во НАТО го замис-
луваат како процес во кој "БОГ" ќе 

нè спаси од националистичките пре тен-
зии на Грција, на Србија, на Бугарија, па 
дури и на Албанија и на Косово за ос-
војување, односно за поделба на на ша-
ва земја. 

Истовремено, пак, некои други про-
ценуваат дека влезот значи бизнис, пари, 
мир, благосостојба или виза за "да се 
кидне од државата".

Во двете солуции има вистина, но по-
стои уште една друга алтернатива, ко ја 
малку е позната во јавноста, а тоа дека 
кога "задникот ќе биде даден под ки-
рија", тогаш мора да ги знаеш и своите 
обврски за зачленувањето во клубот на 
Алијансата. 

Тоа значи дека секоја година од кор-
ката на лебот ќе мораме да одвоиме 
едно позначајно парче, со кое се плаќа 
скапата чланарина. Потоа АРМ ќе мора 
да испраќа свои војници во т.н. мировни 
мисии, со цел да ги смират страстите во 
невралгичните точки од меѓународната 
геостратешка политика. 

Карактеристичен пример за тоа се: 
Авганистан, Ирак, Судан, во поново вре-
ме Либан, Босна и Херцеговина итн. 
Име но, бројот на ризичните земји и на-

Кој е интересот на 
Република Македонија што 
се зближува со НАТО? Што сè 
треба да жртвуваме за да 
станеме дел од елитното 
друштво? 

Овие прашања малку се 
елаборираат во јавноста, 
иако во регионот расте 
интересот за "кираџиските" 
услови, односно сè повеќе 
Хрватите, Србите и другите 
нации почнуваат многу 
потемелно да размислуваат 
за нивното влегување во 
Алијансата. Притоа, 
пресметале колку треба да 
дадат, а колку ќе изгубат, 
бидејќи коцкањето со НАТО 
е тешка работа.

таму се зголемува, така што можеби ут-
ре македонските војници ќе патро ли-
раат по улиците на главниот град на 
Иран, Техеран, подоцна во Северна Ко-
реја, или во некоја нестабилна постсо-
ветска држава: Грузија, Молдавија, Кир-
гизија, Азербејџан итн. Значи, фами ли-
јата се зголемува. Но, кој е интересот 
што Република Македонија се зближува 
со НАТО? Што сè треба да жртвуваме за 
да станеме дел од елитното друштво? 
Овие прашања малку се елаборираат 
во јавноста, иако во регионот расте ин-
тересот за "кираџиските" услови, однос-
но сè повеќе Хрватите, Србите и други 
нации почнуваат многу потемелно да 
размислуваат за нивното влегување во 
Алијансата. Притоа, пресметале колку 
треба да дадат, а колку ќе изгубат, затоа 
што коцкањето со НАТО е тешка ра-
бота.  

ВОЈНИЧКО 
САЛУТИРАЊЕ

Може ли стиховите на песната "НАТО, 
НАТО, НАТО.... ТИ СИ МОЕ ЗЛАТО, ЈА ТЕ 
ОБОЖАВАМ" -  да стане хит или, пред 
сè, станува збор за политичка пародија 
и лакрдија со македонската јавност. Во 

контекст на дилемата, од Минис тер-
ството за одбрана побаравме одговор 
на неколку мошне круцијални прашања 
за иднината на државата.

Колку македонски војници се анга-
жирани во мировните мисии во Ирак, 
Авганистан, во Босна и Херцеговина и 
во други земји?

Колку нивниот ангажман ја чини Ре-
публика Македонија, односно колку 
ср ед ства се на товар на Буџетот на др-
жавата?

По нашиот прием во НАТО, кои се об-
врските на Република Македонија, од-

За разлика од политичарите, 
воените планери во НАТО ве-
ќе од 2009 година сметаат на 
500 македонски војници за 
мировни мисии. Маке дон ски-
те единици ќе бидат дел од 
контингенти со други земји-
членки, кои ќе обезбедуваат 
ба зи, медицински тимови, ева-
куација со хеликоптери и шта б-
ни офицери.

МАКЕДОНСКИТЕ И БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИЈАЛЦИ МАКЕДОНСКИТЕ И БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИЈАЛЦИ 
ВЕЖБААТВЕЖБААТ НА КРИВОЛАК ЗА ДА СЕ ФАТАТ ВО КОСТЕЦ СО  НА КРИВОЛАК ЗА ДА СЕ ФАТАТ ВО КОСТЕЦ СО 
ОПАСНОСТИТЕ ВО АВГАНИСТАНОПАСНОСТИТЕ ВО АВГАНИСТАН
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 ЗАРИНКА НА 
Е ВО БРИСЕЛ 

" К И РА Џ И С К И  О Д Н О С И "  М Е Ѓ У  Н      АТ О  И  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А АТ О  И  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А
нос но со колкав воен потенцијал ќе 
учествува нашата земја и колку сред-
ства ќе издвојува државата во Буџетот 
на Алијансата?

За првите две прашања добивме кус, 
прецизен, односно војнички одговор. 
Нивното салутирање, но по наше прет-
ходно барање е: во Ирак е 9. ротација 
со 39 македонски војници. Во ИСАФ,  
Авганистан е 2. четна ротација со 120 
војници од Втората моторизирана пе-
шадиска бригада, плус 4 лица кои се 
наоѓаат во составот на здружениот ме-
ди цински тим од земјите од Јадранската 
група.

Во мисијата АЛТЕА имаме 16 луѓе. 
Ова е втора ротација на македонските 
мировници на хеликоптерскиот тим 
ВИНГ+1. Тоа е медицинско одделение 
со ставено од 10 лица и 2 хеликоптера. 
Во Либан, каде во моментов се води вис-
тинска војна меѓу трупите на либан-
скиот претседател и на палестинските 
бегалци, приврзаници на Ал каида, има-
ме двајца штабни офицера. 

другите 50 проценти се од буџетот на 
Министерството за од брана.

Тоа е рапортот кој го добивме од 
порт паролот на МО, но на третото пра-
шање (ПОВТОРУВАМЕ ДЕКА Е НАЈ ЗНА-
ЧАЈНО) не добивме одговор. Зошто? 
Но, како граѓани на РМ, кои редовно 
пла  ќаме даноци и ги финансираме ми-
сиите во странство, мораме да знае ме 
каде ни одат парите. Зошто не добивме 
одговор на прашањето: "По нашиот при-
ем во НАТО, кои се обврските на Репуб-
лика Македонија, односно со колкав 
воен потенцијал ќе учествува нашата 
зем ја и колку средства ќе издвојува 
државата во Буџетот на Алијансата?".

Нели треба да го знаеме новиот "да-
нок во крв". Колку тој ќе биде на товар 
на Буџетот на РМ? Колкаво "топовско 
месо" во иднина ќе испраќаме? 

Според информациите објавени во 
некои македонски медиуми, оваа број-
ка би изнесувала до 500 војници, ме ѓу-
тоа тоа се првичните проценки, а апе-
титите сигурно ќе бидат поголеми.

стациониран на Балканот, каде поми-
нале многу војски и војсководци, кои  
оставиле свој отпечаток на маке дон-
ската почва.

НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОДБРАНБЕНАТА МОЌ

Сите анализи за улогата на НАТО по т-
врдуваат дека секој кандидат за влез во 
Алијансата мора да исполни повеќе 
услови, меѓу кои и реформата на ар-
мијата, нивниот капацитет, ресурси итн. 
Но, меѓу другото, се провлекува едно 
прашање - зошто мора да ослабне, од-
носно да се намали капацитетот на Арми-
јата? Дали треба да се уништи Армијата 
на соодветната земја за да се намали 
одбранбената моќ?

Карактеристичен пример за нама лу-
вање на одбранбената моќ на државата 
претставува ситуацијата во Црна Гора. 
Според податоците на Министерството 
за одбрана на Црна Гора, оваа држава 
би требало да има 2.400 војници, од нос-
но 410 офицери, 898 подофицери, 782 
војника по договор и 310 цивили.

Сите анализи говорат дека улогата 
на НАТО во процесот на зачленување 
во Алијансата почнува со намалување 
на одбранбената моќ на Армијата на 
зем јата кандидат, а подоцна се врзуваат 
други договори - набавка на оружје, ку-
пување авиони, тенкови или тран спор-
тери.

Во овој процес најдалеку е Бугарија, 
која ги укина Командата за опера тив-
ните сили, Командата за специјални опе-
рации, Источната и Западната команда, 
Тактичката авијациска команда, Коман-
дата на воздушната одбрана, како што 
го намали и бројот на припадниците на 
вооружените сили, кои во моментов 
бројат 45.000 војници. 

Од друга страна, пак, на патот до "ос-
војувањето на НАТО" симпатиите од но-
вопримените членки се очекува своите 
најдобри војници да ги испратат во ме-
ѓународни мировни мисии. Така, на при-
мер, од Хрватска се бараат нови 5.600 
војници. На тој план, Србија би требало 
да испрати околу 13.000 мировници. 
Но, како ќе се одвива овој процес во Ре-
публика Македонија?! Одговорот на 
пра шањето останува енигма, бидејќи 
Министерството за одбрана реши да 
молчи, иако во земјите во регионот јав-
носта сè повеќе се интересира за па ри-
те кои треба да ги даде во Буџетот на 
НАТО, но и за судбината на војниците, 
кои би служеле во операциите на Али-
јансата.

Според пишувањата на "Јутарњи 
лист", Хрватска се обврзала дека до 
2012 година треба да оспособи околу 
4.100 војници, кои ќе учествуваат во 
НАТО операциите, кои би биле под по-
кровителство на ООН или на ЕУ. Истиот 

Нивниот ангажман Република Маке-
донија ја чини 302 милиона денари 
(4,95 или околу 5 милиони евра), од кои 
со 50 отсто учествува Владата на РМ, а 

Всушност, оваа битка се води во сите 
парламенти, па и во Велика Британија и 
во САД, но таму демократијата има свои 
параметри и аршини. Овој проблем е 
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извор наведува дека Хрватска во НАТО 
касата би требало да инкасира 3 милио-
ни евра и уште 10 милиони евра ќе се 
потрошат на офицерите, кои ќе деј ству-
ваат во рамките на структурите на 
Алијансата. Главниот дел од трошоците 
кои се наменети за хрватското учество 
во НАТО во воените мисии во светот, до 
2012 година би изнесувале околу 70 ми-
лиони евра годишно.

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ 
НА СОЈУЗОТ

Северноатлантскиот сојуз е меѓуна-
родна одбранбено-безбедносна орга-
низација, која е основана на 4 април 

што било вчера е минато, а она што е 
денес - иднина.

НАТО го основале: Белгија, Канада, 
Данска, Франција, Исланд, Италија, Лук-
сембург, Холандија, Норвешка, Порту-
галија, Велика Британија и САД. Грција 
и Турција й се приклучија на Алијансата 
во 1952 година. Германија во 1955 г. а 
Шпанија во 1982 година. По паѓањето 
на Берлинскиот ѕид и распаѓањето на 
Советскиот сојуз била донесена стра-
тегиска одлука во Алијансата да бидат 
примени и некои земји-членки на по-
ранешниот Источен блок. На тој начин, 
во 1999 г. се примени Чешка, Полска, Ун-
гарија, а на Самитот во Истанбул, во 
2004 г. добредојде им беше кажано на 
Бугарија, Естонија, Летонија, Литванија, 

За време на НАТО Форумот 
кој се одржува во Охрид, се 
очекува да пристигнат голем 
број американски разузнава-
чи, припадници на ЦИА и на 
ФБИ. Покрај нив, најавено е и 
присуство на специјални еди-
ници на американската ар-
мија т.н. Зелени беретки, кои 
ќе им се придружат на некои 
од постоечките за изведување 
тајни операции со оружје. Нај-
големиот дел од нив раз бир-
ливо ќе бидат распоредени во 
Охрид, каде се одржува Фо-
румот. Во највисок степен на 
подготвеност се ставени и 
контингентите на КФОР. Дел 
од разузнавачите имаат цел 
да соберат и квалитетни ин-
формации за состојбите на те-
ренот, од аспект на косовското 
прашање кое е можно да се 
радикализира по новото од-
ложување на статусот.

на година Бугарија им дозволи на САД 
пристап до четири свои воени бази - 
два аеродрома, камп за обука и ма га-
цин. Истовремено, Американците веќе 
имаат свои две воени бази во Бугарија, 
како и еден полигон за вежбање. Исто 
така, во близина на Софија, за сите бази 
во регионот, САД формираа команд но-
разузнавачка структура (центар). Во 
2005 г. сличен договор бил постигнат и 
со Романија. На нејзина почва има ста-
ционирано 4 воени бази на САД, додека 
во Грција останува базата за скла ди ра-
ње нуклеарно оружје.

1949 година во Вашингтон, САД. Главна 
одредба на договорот меѓу државите-
членки се однесува на член 5: "Членките 
се согласуваат дека во случај на во о ру-
жен напад против една од државите-
членки во Европа или во Северна Аме-
рика, тој напад ќе се смета за напад врз 
сите членки".

Ваквата воена и геополитичка фило-
зофија претставува главен мотив за за-
членувањето во Алијансата, но сепак 
трансформацијата ги насочува инте ре-
сите на државите во друг правец. Она 

Романија, Словачка и Словенија. Во ме-
ѓувреме, во 1994 г. НАТО ја формира по-
знатата програма за Партнерство за 
мир, во која досега партиципираа око-
лу 50 држави. Всушност, оваа програма 
претставува калауз за отворање на вра-
тата за влез во НАТО. Оттогаш до денес 
во регионот, односно на Балканот, се 
случија неколку крупни геостратешки 
поместувања. Имено, посебна страница 
во трансатлантските односи е помес-
тувањето на американските воени бази 
кон исток. Така, на пример, од пред ед-

НА КРИВОЛАК МАКЕДОНСКИТЕ ВОЈНИЦИ НА КРИВОЛАК МАКЕДОНСКИТЕ ВОЈНИЦИ МОЖАТМОЖАТ  
ДА НАЈДАТ ДУХОВЕН МИР, НО ВО МИРОВНИТЕ ДА НАЈДАТ ДУХОВЕН МИР, НО ВО МИРОВНИТЕ 
МИСИИ ЌЕ ГИ КРЕПИ ПОДГОТВЕНОСТАМИСИИ ЌЕ ГИ КРЕПИ ПОДГОТВЕНОСТА


