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З А Г Р Е Б  Г О  П О Т В Р Д И  З А Г Р Е Б  Г О  П О Т В Р Д И  
Н А Ш И О Т  П А Т  К О Н  Н А Т ОН А Ш И О Т  П А Т  К О Н  Н А Т О

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Неспорен е фактот дека 
овој договор не смее да биде 
замена за недобивањето на 
поканата за НАТО, но во овој 
момент се чини неопходен 
од повеќе аспекти. 
Првенствено од внатрешно-
безбедносен аспект, кој 
поради составот на 
етничката карта на 
Република Македонија, 
може многу лесно да 
предизвика турбуленции и 
внатрешни немири, но и од 
надворешно-безбедносен 
аспект, со оглед на фактот 
дека се наоѓаме во регион, 
кој сè уште важи за 
нестабилен. Од таму овој 
договор практично ќе биде 
гарант за мир на земјава, 
додека се наоѓаме во 
ходникот на НАТО.

Силната поддршка која 
Буш во својот говор од 
плоштадот "Свети Марко" 
неколку пати ја упати на 
адреса на нашава земја е 
неизбришлив доказ за 
сојузништвото кое 
Република Македонија го 
има со неговата земја.

Случувањата во хрватската пре стол-
нина Загреб, која два дена беше 
домаќин на најмоќниот човек во 

светот, претседателот на Соединетите Аме -
рикански Држави, Џорџ Буш, уште еднаш 
ги потврди насоките по кои во иднина 
треба да се движи Република Ма ке-
донија. Силната поддршка која Буш во 
говорот од плоштадот "Свети Марко" 
неколку пати ја упати на адреса на на-
шава земја е неизбришлив доказ за 
сојузништвото кое Република Ма ке до-
нија го има со неговата земја. Напо-
рите за решавање на нереалниот, од-
носно ступиден спор, кој го имаме со 
нашиот јужен сосед, кој на Самитот во 
Букурешт нè чинеше вето, очигледно 
за американскиот претседател беше 
поттик повеќе за изнаоѓање на мо-
ментно компромисно решение, односно 
т.н. специјален договор. Токму овој до го-
вор Република Македонија ја смести под 
силниот американски чадор, кој ќе ни овоз -
можи мир и стабилност сè до на шето ко-
нечно влегување во НАТО алијансата.

кот на НАТО, но и сериозна потпора во 
преговорите кои со Република Грција 
треба наскоро да ги обновиме под по-
кровителство на Обединетите нации, од-
носно САД.

аме, сме биле централна тема. Спринтот 
кој нашава држава треба да го истрча до 
завршувањето на мандатот на Буш, до 
јануари наредната година, бил посебно 
потенциран на свечената ве че ра, што во 

една рака значи забрзани преговори 
со Грција и изнаоѓање брзо решение. 

За Република Македонија Загреб е 
уште една потврда за напорите, кои 
ги правиме за да дојдеме до НАТО. Хр-
ватската јавност, како што дознаваме, 
била фрапирана од одлуката на Са ми-
тот во Букурешт нашава земја прак-
тично да излезе од Јадранската група. 
Истиот став го имаат и повеќето ана-
литичари и познавачи на состојбите 
во регионот од Хрватска, кои неколку 
пати јавно й испратиле порака дека 
Република Македонија мора да биде 

дел од Алијансата. Значи, Македонија 
мора да оди во НАТО, но дали пред тоа и 
дефинитивно нè очекуваат избори? Пра-
шањето е дали прво ќе го решаваме име то 
или, пак, ќе одиме на избори? Во секоја од 
варијантите НАТО нè чека!

МАКЕДОНИЈА ПОД МАКЕДОНИЈА ПОД 
БЕЗБЕДНОСЕН ЧАДОР НА САДБЕЗБЕДНОСЕН ЧАДОР НА САД

Неспорен е фактот дека овој договор 
не смее да биде замена за недобивањето 
на поканата за НАТО, но во овој момент 
се чини неопходен од повеќе аспекти. 
Пред сè, од внатрешно-безбедносен ас-
пект, кој поради составот на етничката 
карта на Република Македонија, може 
многу лесно да предизвика турбуленции 
и внатрешни немири, но и од надво реш-
но-безбедносен аспект, со оглед на фак-
тот дека се наоѓаме во регион, кој сè уште 
важи за нестабилен. Од таму овој до го-
вор практично ќе биде гарант за мирот 
на земјава додека се наоѓаме во ход ни-

застанавме, сè со цел да дојдеме до крајот, 
до НАТО. Не беа случајни пораките кои 
Буш од загрепскиот плоштад ги испрати 
до јавноста. Не случајно три пати ја спом-
на Република Македонија како земја која 
комплетно ги завршила своите обврски 
кон елитниот клуб, за што доби аплаузни 
овации од присутните граѓани и по ли-
тичари. Оваа ситуација мора да се капи-
тализира. Не смееме да си дозволиме оваа 
топла атмосфера да ја изгубиме. Не смееме 
да дозволиме низ рака да ни по минат сите 
пофалби кои нашава земја ги добила на 
свечената вечера, на која, како што доз нав-

Ете затоа беше важен Загреб. Ете затоа 
нашиот политичко-државен врв мораше 
да се појави во Загреб и да демонстрира 
единство. Да й соопшти на јавноста дека 
ветото го прифативме на нозе. Дека 
продолжуваме понатаму, таму каде што 
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НАШИОТ ДРЖАВЕН ВРВ НАШИОТ ДРЖАВЕН ВРВ 
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