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ШТО АКО НИ ГО    СВРТАТ ГРБОТ ШТО АКО НИ ГО  
"ПРИЈАТЕЛИТ   Е" КОИ СЕГА "ПРИЈАТЕЛИТ  
НÈ ПОТЧУКНА   А ПО РАМО?!НÈ ПОТЧУКНА  

" Н А Т О - Б У К У Р Е Ш Т  И  П О Т О А "" Н А Т О - Б У К У Р Е Ш Т  И  П О Т О А "

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Премногу оптимистички прогнози 
за зачленувањето на Македонија 
во северноатлантската Алијанса. 

Речиси, без исклучоци, сите учесници 
на конференцијата "НАТО-Букурешт и 
потоа", во Скопје, а на која учествуваа 
претставници на парламентарните ко-
мисии за надворешни работи и одбрана 
на земјите-членки на Алијансата, зем-
јите од А-3 групата и Партнерството за 
мир од регионот, се согласија дека на-
шава земја заслужува да добие покана 
за НАТО. Сепак, остана дилемата, но и 
прашањето дали позитивните впе ча то-
ци кои со себе ќе ги понесат маке дон-
ските гости, ќе ги упатат на вистинска 
адреса. Поконкретно, колку ќе бидат 
доследни на изјавите дека ќе им пред-
ложат на своите земји да инсистираат 
Македонија да ја добие поканата на 
букурешкиот Самит, како и ветувањето 
дека во нивните парламенти во најбрз 
можен рок неа и ќе ја ратификуваат. 
Иако, сите во себе ја посакуваме маке-
донската иднина во Алијансата, можеби 
ќе беше многу подобро ако како до ма-
ќини покажавме извесна доза на воз-
држаност во поглед на финалето на бу-
курешкиот Самит, за да не се изне на-
диме од крајниот исход дека попусто 
сме се радувале. 

Многумина коментираат и го пре по-
рачуваат македонскиот модел во однос 
на НАТО интеграцијата, но вистината е 
дека никој не би сакал да се најде во си-
туација во која сега е Македонија, од-
носно никому не би му било пријатно 
да го условуваат и да бараат да си го 
смени уставното име. Некои наши при-
јатели забележаа дека на нивниот пат 
кон НАТО имале многу повеќе услови 
од македонскиот - промена на името, 
меѓутоа тие како свесно да забораваат 
дека менувањето на името е превисока 
цена за влез во Алијансата. Всушност, 
во прераната еуфоричност за НАТО ка-
ко да се подзаборави најавеното грчко 
вето за македонскиот прием. Во овој 
момент сите се декларираат како добри 

На конференцијата во 
Скопје многумина ни се 
претставија како пријатели и 
ја поддржаа нашата 
интеграција во Алијансата, 
но очигледно само Турција 
ни е вистински пријател, и 
заради неа во НАТО се слуша 
името Македонија, иако и 
бугарските и словенечките 

пријатели тоа одамна 
ни го ветуваа... 

пријатели за наше што побрзо инте гри-
рање во Алијансата, но изјавите треба 
да ги прифаќаме со резерва, зашто сè 
уште е рано да бидеме сигурни во она 
што тие го кажуваат. Има и такви кои ни 
тврдат дека за "приемот на Македонија 
во НАТО нема да прифатат никакви до-
полнителни услови за Македонија", ка-
ко што изјави унгарскиот претседател 
на парламентарната Комисија за надво-
решни работи, Золтан Немет. Претстав-
ниците на парламентите на Холандија и 
на Полска, Фред де Граф и Јан Павличек, 
истакнаа дека тие ќе ја поддржат Ма-
кедонија за членството во Алијансата, а 
ратификацијата во сите парламенти на 
земјите-членки ќе оди многу брзо. Се-
пак, времето ќе покаже дали навистина 
биле на наша страна. Во овој момент, 
како што забележа еден македонски 
пра теник, само Турција ни е вистински 
пријател, и заради неа во НАТО се слу-
ша името Македонија, иако и бугарските 
и словенечките пријатели тоа одамна 
ни го ветувале. Сепак, да се надеваме 
дека ниту еден од нив нема да подлегне 
на грчките закани или, во краен случај, 
ќе ја притиснат Грција да даде допол-
нително време за да се реши спорот во 
периодот до ратификацијата на по ка-
ната за НАТО. 

ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА
Во моментите кога Косово ја про-

гласи независноста, факт е дека новото 
проширување на НАТО со земјите од 
Јадранската група ќе значи трајна ста-
билност на Балканот. А можеби и ќе ја 
демантира констатацијата која одамна 
важи за овој регион, односно за Бал-
канот како "буре барут". Но, исто така, 
факт е и дека Македонија направи мно-
гу на овој пат, во однос на реформите 
во одбраната, како и во општествено-
политичкиот живот. Собранието донесе 
Декларација за пристап во НАТО уште 
во 1993 година, за денес земјите од ре-
гионот да ги усвојат сите морални, ис-
ториски, политички и културни вред-
ности на Европа. Всушност, како што 
потенцира и собранискиот спикер, Љу-
биша Георгиевски, Македонија исто-
времено додека одговарала европски 
на сите предизвици од мирното от це-
пување од Југославија до денес, од го-
варала и на повикот на нејзината егзис-
тенцијална суштина како држава: да 
биде залог на мирот на овој не секогаш 
мирен регион. Неодамна во законо дав-
ниот дом едногласно беше усвоена и 
Декларација за наше полноправно 
член ство во НАТО. 

"Длабоко верувам дека со поканата 
за членство на Македонија, Хрватска и 

ДАЛИ УЧЕСНИЦИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА ДАЛИ УЧЕСНИЦИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 
ЌЕ БИДАТ ДОСЛЕДНИ НА ИЗЈАВИТЕ? ЌЕ БИДАТ ДОСЛЕДНИ НА ИЗЈАВИТЕ? 
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ШТО АКО НИ ГО    СВРТАТ ГРБОТ  СВРТАТ ГРБОТ 
"ПРИЈАТЕЛИТ   Е" КОИ СЕГА Е" КОИ СЕГА 
НÈ ПОТЧУКНА   А ПО РАМО?!А ПО РАМО?!  

" Н А Т О - Б У К У Р Е Ш Т  И  П О Т О А "
Албанија, Алијансата уште еднаш ќе ја 
потврди својата историска улога и ќе 
обезбеди траен мир во регионот".

Иако нашето зачленување во Али-
јансата беше условено со низа реформи 
и иако сите учесници на Конференцијата 
се согласија дека ја заслужуваме пока-
ната, сепак конечната одлука ќе биде 
политичка. 

"Македонија ги исполнува сите кри-
териуми за добивање покана за НАТО, 
солидно придонесува во мировните 
операции. Сега е политичка одлука на 
сојузниците, но името е билатерално 
прашање меѓу Македонија и Грција", 
изјави Боб Симонс, заменик-помошник 
генерален секретар на НАТО.

"За жал, Македонија во овој исто-
риски момент на регионот, и покрај по-
зитивните оценки за постигнатиот про-
грес, се соочува со обид од една земја-
членка на НАТО да биде спречена да 

венија, истакна дека Македонија по-
стигнала значаен успех на секое поле и 
очекува Самитот во Букурешт да ги от-
вори вратите за новите земји-аспи ран-
ти за членство, кои ги исполнуваат сите 
обврски кои ги бара Алијансата.

 

ЗАКЛУЧОЦИ
Пред букурешкиот Самит НАТО се со-

очува со задача да се адаптира на но-
вите предизвици. Станува збор за пра-
шањата како борба против тероризмот, 
енергетската безбедност, ракетната од-
брана и други прашања.

Сумирајќи ги заклучоците од Кон-
ференцијата, претседателката на ма ке-
донската Комисија за надворешна по-
литика, Флора Кадриу, потенцира дека 
во дискусиите било укажано на неоп-
ходната потреба од засилување на од-
носите меѓу НАТО и ЕУ на највисоко 

пата поминаа низа години во сериозни 
подготовки за членство. Јадранската 
повелба за партнерство меѓу овие три 
земји и САД се потврди како исклу чи-
телно значаен инструмент за оства ру-
вање на индивидуалните и заедничките 
достигнувања за целосна евроатлантска 
интеграција. Меѓу другото, тоа се из ра-
зи и се изразува со задолжителниот 
придонес на војниците во операциите 
и мисиите и во Ирак и во Авгани стан... 
Беше укажано и на улогата на НАТО во 
креирањето на безбедноста и ста бил-
носта на Косово, а при тоа се нагласи 
дека во оваа исклучително сложена си-
туација е потребно да се делува со лад-
на глава, со цел да се одмине насил-
ството и повторното враќање на ре ги-
онот во меѓуетнички судири". 

Владимир Ѓорчев, претседател на 
Комисијата за одбрана и безбедност, 
обраќајќи им се на учесниците, потен-
цира: 

"Вашите влади за два месеца треба 
да донесат важна одлука. Во Букурешт 
ќе треба да гласаат, да ја поддржат од-
луката оваа земја да стане членка на 
НАТО. Се носи одлука за два милиона 
луѓе кои сакаат просперитет, сигурна 
иднина и ги делат истите надежи и ве-
рувања кои ги имаат вашите граѓани. 
Треба да се донесе одлука која ќе биде 
благородна, оправдана и основана, 
бидејќи македонските граѓани тоа го 
заслужуваат. Знам дека агендите ви се 
обременети, распоредите преполни, 
но побрзата ратификација ќе биде 
охраб рување за сите нас, затоа што та-
му каде што е најтешко нашите војници 
се рамо до рамо со вашите војници и 
тие веќе функционираат како НАТО ар-
мија. Во дискусиите беше нагласен на-
предокот во изградбата на интегрирано 
мултиетничко општество, како и пози-
тивното искуство кое предизвикува ин-
терес во регионот и пошироко. Нашиот 
модел им го препорачуваме на сите 
оние кои ги имаат предизвиците на раз-
личноста. Сакаме успешната приказна 
на Источниот Балкан да ја повториме и 
на Западниот Балкан, затоа што ста бил-
носта на некоја земја не е само ин ду-
видуална туку е регионална стабилност. 
Следејќи го искуството на земјите од 
Централна и Источна Европа, Јадран-
ската група е подготвена за проши ру-
вање и поддршка на сите земји во овој 
регион и надвор од него на нивниот пат 
кон Алијансата, затоа што предностите 
на НАТО се нешто што треба да го има-
ме и во северна Америка и во цела Ев-
ропа". 

стане дел од семејството, со што исто-
времено се спречува Алијансата да ги 
оствари своите приоритети", потенцира 
премиерот Никола Груевски. 

"По мое видување, Албанија, Хрват-
ска и Македонија ги исполнија кри те-
риумите и треба да им бидат понудени 
покани во Букурешт. Овие три земји 
имаат повеќе оперативно искуство со 
НАТО отколку силите на Полска, Унга ри-
ја и Чешка, кога тие влегоа во Али јан-
сата", вели Јан Бжежински, поранешен 
заменик-секретар за одбрана.

Според Брус Џексон, претседател на 
Проектот за транснационални демо-
кратии, постои голема врска меѓу по-
каната за членство и прашањето со 
името, но тој смета дека Македонија и 
Грција се блиску до решение за ова 
прашање и дека исходот се очекува 
пред Самитот во Букурешт. И Брајан 
Бер гант, амбасадор на Република Сло-

политичко ниво и на институционален 
начин, преку кој ќе бидат надминати 
пре дизвиците не само на воен план, 
односно потребно е да се засили ци вил-
ната компонента во мисиите на без-
бедност. 

"НАТО - дополнува таа - се потврди 
како клучен играч на глобален план во 
решавањето на низа кризни состојби 
во светот, што дојде до израз во под-
дршката на Авганистан да стане ста-
билна држава. Политиката на НАТО на 
отворени врати беше поздравена во 
текот на расправата, при што опти мис-
тички се очекувањата дека на Самитот 
ќе бидат донесени вистински одлуки. 
Длабоко сме убедени дека тоа ќе има 
исклучително стабилизирачко значење 
за нашиот турбулентен регион и ќе би-
де од пошироко стратешко значење за 
унапредувањето на политиката на ид-
ното проширување. Земјите во А-3 гру-


