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ХОМО МАКЕ ДОНИК УС ХОМО МАКЕ ДОНИК УС 
И ЗАЧЛЕНУВАЊЕТО И ЗАЧЛЕНУВАЊЕТО 

НИШТО НЕ Е ДОБРО НИШТО НЕ Е ДОБРО 
ШТО ЌЕ ОС ТАНЕ ШТО ЌЕ ОС ТАНЕ 
НЕОБЈАСНЕТО НИТ У, НЕОБЈАСНЕТО НИТ У, 
ПАК, ИС ТОРИЈАТА СЕ ПАК, ИС ТОРИЈАТА СЕ 
ГРА ДИ НА ГРА ДИ НА 
ПРЕМОЛЧУВАЊЕ ПРЕМОЛЧУВАЊЕ 

И тогаш повторно ли ќе 
бидеме, но сега само со-
времени гемиџии и ќе се 
прашуваме за кого бијат 
камбаните. Тоа не смееме 
да си го дозволиме. Може-
би поправен испит ќе не-
маме. 

на статусот на државава како земја без 
ризик и со ниско ниво на ризик за 
странските инвестиции. Тоа е и аргу-
мент повеќе за оправданоста на насто-
јувањето државава да биде член ка на 
оваа организација. 

Затоа и лично сметам дека пре го-
ворите со НАТО треба да продолжат и 
покрај нанесената неправда од страна 
на Грција (Европа). Тој проблем уште 
долго време нема да се реши затоа што 
спорот со името е само вешто фрлена 
мамка, која треба да го одвлече  внима-
нието од вистинскиот проблем. 

Да не дозволиме да се доведеме во 
состојба на свршен чин, во состојба на 
без излез, што Грците со душа го че-
каат.

ВО НАТОВО НАТОали со букурешкиот Самит 
на НАТО, на некој начин, 
за нас Македонците се по-
вторува историјата, кога 
кон нас уште еднаш, на 
три  вијален начин, беа из-
ведени невидена ароган-

ција и хипокризија. Несфатливо и за стра-
шувачки е тоа што Европа и НАТО го 
бараат од нас. Но, зарем ние сè уште не 
се научивме од досегашните грешки? Не 
сфативме дека историјата е учителка на 
животот. Неуспесите во историјата не се 
резултат на самата историја, туку на оние 
кои ништо не научиле од неа. Она што 
ме изненадува е сознанието дека власта 
и понатаму води иста политика во 
некои области од меѓународните 
односи и покрај тоа што штет нос-
та за таа политика е очигледна. 
Тука, пред сè, мислам на несфат-
ливите отстапки кои власта ги 
прави пред одредени ба-
рања кои доаѓаат надвор 
од државава. 

Но, нејсе, Самитот за-
врши и логично се на-
метна прашањето: Како 
понатаму? Дали тре-
ба да очајуваме или 
да се откажеме од ас-
пирациите за член-
ство. На сите овие ак-
туелни прашања одго-
ворите допрва ќе ги да-
ваме и тие во најголема 
мера ќе зависат од нас 
самите. Само од нас са-
мите ќе зависи колку ќе 
бидеме упорни и ис-
трајни во остварувањето 
на најавеното. Од тоа ќе 
зависи дали и натаму маке-
донското битие ќе лебди 
над овие балкански прос-
тори. Нестабилноста на 
Македонија може да има 
дури полошо влијание на 
регионалниот мир откол-
ку состојбата во Косово, 
поради амбивалентниот 
однос на нашите соседи. 
И тогаш повторно ли ќе 
бидеме, но сега само со-
времени гемиџии и ќе се прашуваме 
за кого бијат камбаните. Тоа не смееме 

кога својата безбедносна политика ја 
градевме без историското наследство 
од членството во евроатлантскиот и во 
варшавскиот сојуз. Од друга страна, 
пак, тој процес се одвиваше и сè уште 
се одвива со сериозни проблеми пред-
извикани од нестабилноста во непо-
средното опкружување. 

Но, затоа имаме јасна и  најавена под-
готвеност за соработка со сите соседи, 
како и со влегувањето во евро атлант-
ските интеграциони процеси, со нагла-
сени јасни чекори за членство во НАТО. 
Според мене, нашата директна при до-
бивка од членството во Алијансата е 
првенствено обезбедување долготрај-
на стабилна меѓународна безбед нос на 
позиција на државата, како и за јак ну-
вање на националниот респект, иден-
титет и преговарачка позиција. Се како 
придобивка би било стабили зи рањето 
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да си го дозволиме. Можеби поправен 
испит ќе немаме. 

Ваквата состојба, поради на-
правената неправда, можеби 

нè стави пред судбинската 
одлука - можно ли е да 
дојде до обединување на 
народот. Но, не би биле 

Македонци такви какви што 
сме ако не отворевме и за тоа 

дилема ЗОШТО и КАКО? Сè 
што е спротивно од обеди-
нувањето ќе биде уште една 

историска неправда кон за-
вештанието на нашите пред-
ци. А вистината е дека ние 
како народ имаме многу доб-
ри особини но, исто така, и 
многу недостатоци. 

Можеме одеднаш да се 
воодушевиме, лесно да по-
веруваме, малку да прашу-
ваме, брзо да пресуду ва-
ме, често да простуваме, 
но и брзо да забораваме. 

Инаку, кога не би било 
така како би можело да се 

разбере нашето "духовно ропс-
тво", кое е едно од основните при-
чини за повторување на грешките. 

Затоа и сакам да потсетам дека на 
историјата треба да се потсетуваме, 

бидејќи таа многу кажува. Во овие 
рамки е и создадена специфичната 
слика на духот што може да се ди ја-
гностицира како Хомо Македоникус. 

Затоа ни е потребно тоа обеди-
нување, но и посветеност и прин-

ципиелност за поуспешно спро-
ведување на зацртаните цели. А 

тие почнаа по стекнувањето на 
нашата независност по мирен пат, 


