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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ "ЧИЧКО СЕМ" М   У ПОДАДЕ РАКА"ЧИЧКО СЕМ" М  
НА МАКЕДОНС  К И О Т  Н А Р ОДНА МАКЕДОНС Република Македонија го доби ве-

теното од Букурешт, САД го ами-
нуваа зајакнатото стратешко пар-

тнерство со нашава земја. Она што аме-
риканскиот претседател Џорџ Буш го 
најави по политичкиот дебакл на маке-
донскиот државен врв во Букурешт ста-
на реалност, Декларацијата за стра-
тешко партнерство и соработка ги ре-
афирмира партнерските односи меѓу 
двете земји, врз основа на заеднички 
цели, интереси и вредности. Декла ра-
цијата содржи три основни елементи, 
која во Стејт департментот во Вашинг-
тон ја потпишаа македонскиот шеф на 
дипломатијата, Антонио Милошоски, и 
државниот секретар на САД, Кондолиза 
Рајс. Првиот елемент се однесува на за-
јакнувањето на соработката во однос 
на трговијата и економијата, вториот е 
за зголемување на соработката во рам-
ките на безбедносниот сектор, додека 
третиот е за изнаоѓање поконкретен 
начин за доближување и за поинтен-
зивни контакти на општествено ниво 
меѓу Македонија и САД.

ПОДДРШКА
Во Декларацијата се потенцира сил-

ното македонско-американско парт-
нерство во борбата против глобалниот 
тероризам, како и промоцијата на ме-
ѓународната стабилност. Изградбата на 
стратешко партнерство, се нагласува 

Македонија и САД 
потпишаа Декларација со 
која Вашингтон се заложи 
дека ќе продолжи да ги 
поддржува безбедноста, 
стабилноста и економскиот 
развој на нашата земја. 
Министерот за надворешни 
работи на РМ, Антонио 
Милошоски, и  
американскиот државен 
секретар, Кондолиза Рајс, во 
Вашингтон го ставија 
парафот на овој значаен 
документ, со кој е потврдено 
стратегиско партнерство и 
соработка.

"Ние сме горди на 
реформите кои Македонија 
ги спроведува. Познато е 
дека САД го поддржува 
членството на Македонија во 
НАТО, бидејќи Македонија 

заслужува да биде 
членка на НАТО", изјави 
Рајс.

во вашингтонскиот документот, бара 
интензивирање на односите на високо 
ниво на нашите цивилни и воени кон-
такти, вклучувајќи и заеднички тренинг 
и можност за воени вежби на армиите 
на САД и на РМ. 

Исто така, во Декларацијата се под-
влекува заложбата на САД за суверена, 
демократска и просперитетна Маке-
донија, која ги споделува вредностите 
на мирот, слободата, владеењето на 
пра вото и слободниот пазар. 

На крајот од истиот парафиран До-
кумент се истакнува долгогодишната 
поддршка на САД за македонската без-
бедност, стабилност и економски раз-
вој, а на патот кон целосна евроат-
лантска интеграција, се наведува дека 
двете земји гледаат напред, Македонија 
да се приклучи кон НАТО колку што е 
можно побрзо. 

По потпишувањето на Декларацијата 
државниот секретар на САД, Рајс, из-
јави дека овој договор меѓу, како што 
рече, американскиот и македонскиот 
народ е мал знак на трајната соработка 
и пријателство меѓу САД и Македонија. 

"Ние сме горди на реформите кои 
Македонија ги спроведува. Познато е 
дека САД го поддржува членството на 

Македонија во НАТО, бидејќи Маке-
донија заслужува да биде членка на 
НАТО. Откако ќе се разреши спорот со 
Грција околу името, се надеваме дека 
тоа ќе се случи набрзо, Македонија ќе 
стане членка на Алијансата и ќе при-
донесе за зајакнување на просперитетот 
и демократијата", истакна Рајс дода вај-
ќи: "Се радуваме на денот кога маке-
донските војници ќе служат заедно со 
американските во силите на НАТО". 

Министерот Милошоски истакна де-
ка ова е многу важен настан за Маке-
донија, кој покажа дека односите меѓу 
САД и нашата држава се базираат на 
заемна доверба и партнерство. 

"Во САД ние гледаме верен партнер 
и сојузник кој ги поддржува нашите на-
пори за остварување на заедничките 
цели и вредности. Повторно докажавме 
дека сме подготвени да продолжиме на 
патот на реформите и негувањето парт-
нерство со САД. Нашите војници служат 
рамо до рамо со американските и со 
војниците од останатите земји-членки 
на НАТО", изјави Милошоски. 

Тој потенцира дека нашата земја при-
донесе за мирот, стабилноста и за еко-
номскиот развој во Југоисточна Ев-
ропа. 

И С Т О Р И С К И  Ч Е К О Р  Н А  М А К Е Д     О Н И Ј А  И  Н А  С А ДИ С Т О Р И С К И  Ч Е К О Р  Н А  М А К Е Д  

МАКЕДОНИЈА ДОБИ ЗНАЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ МАКЕДОНИЈА ДОБИ ЗНАЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 
ВО БИТКАТА СО ГРЦИЈА, МИЛОШОСКИ И РАЈС ЈА ВО БИТКАТА СО ГРЦИЈА, МИЛОШОСКИ И РАЈС ЈА 
ПОТПИШАА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА СОРАБОТКАПОТПИШАА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА СОРАБОТКА
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"ЧИЧКО СЕМ" М   У ПОДАДЕ РАКАУ ПОДАДЕ РАКА  
НА МАКЕДОНС  К И ОТ  Н А Р ОДК И ОТ  Н А Р ОД

"Затоа, ова се смета за важен ис то-
риски чекор кој ќе стане оперативен на 
повеќе нивоа, особено во однос на 
економската размена и соработката меѓу 
двата народа", истакна министерот Ми-
лошоски. 

Одговарајќи на новинарско пра ша-
ње Кондолиза Рајс изрази надеж дека 

спорот со Грција може да се реши со 
доволно добра волја и напори бидејќи, 
како што таа потенцираше, за време на 
Самитот на НАТО во Букурешт беше 
јасно дека сите членки на НАТО сакаат 
и Македонија да стане членка. 

"Го охрабруваме посредникот Нимиц 

да ги зголеми своите напори, ги ох-
рабруваме и двете земји, Македонија и 
Грција, да работат интензивно, бидејќи 
нема ништо подобро од разрешување 
на овој спор", оцени Рајс, која уште 
еднаш потенцираше дека Македонија 
заслужува да биде членка на НАТО. 

ТУМОР
Македонија доби сериозен безбед-

носен билатерален документ кој, пред 
сè, ги покри сите слабости на меѓу-
народната политика, кои се појавија на 
букурешкиот Самит на НАТО. Имено, по 
грчкото вето ништо не е како вчера, но 
и по потпишувањето на вашингтонската 
Декларација се испишуваат нови ди-
пломатски страници меѓу РМ и САД. Тоа 
значи дека американската админис-
трација е заинтересирана нашата земја 
да влезе во Алијансата, бидејќи никој 
не смее да ги попречува нејзините гео-
стратешки интереси, кои се поврзуваат 
не само со случувањата на Балканот 
туку и со настаните кои се одвиваат на 
Блискиот Исток и понатаму, Иран, Ирак 
и, пред сè, Авганистан. Новата воена и 
политичка концепција на стратезите од 
Брисел и на Пентагон не дозволуваат 
Република Македонија да стане слепо 
црево на Балканот, поточно тумор во 
грбот на воените сили на Алијансата, 
иако една влијателна членка, како што 
е Грција, ги попречува интересите на 
воениот сојуз.

Овој исклучително погоден момент 
Македонија треба да го искористи, 
бидејќи различните појдовни точки не 
само што ги зближуваат македонските 
национални политички цели со аме ри-
канската надворешна политика, туку 
добива и сигурен безбедносен штит, кој 
ги покрива кревките односи на Бал-
канот. 

И С Т О Р И С К И  Ч Е К О Р  Н А  М А К Е Д     О Н И Ј А  И  Н А  С А Д О Н И Ј А  И  Н А  С А Д
Кондолиза Рајс изјави дека е 

потпишан исклучително важен 
документ на американскиот и на 
македонскиот народ, кој е рамка 
за соработката меѓу двете земји. 

"Тој има многу елементи кои 
ние ќе ги развиеме, вклучувајќи 
ги економските и трговските врс-
ки и соработката меѓу луѓето", 
оцени Рајс. 

За прашањата од безбедноста 
таа изјави:

"Ќе ги разгледаме оние за кои 
Македонија можеби ќе сака да ги 
обучи своите сили за антите ро-
ризам и слично". 

МАКЕДОНСКИОТ МИНИСТЕР ЈА ИМАШЕ ТАА ЧЕСТ ДА  МАКЕДОНСКИОТ МИНИСТЕР ЈА ИМАШЕ ТАА ЧЕСТ ДА  
ПОТПИШЕ ЕДЕН ОД НАЈЗНАЧАЈНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ПОТПИШЕ ЕДЕН ОД НАЈЗНАЧАЈНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ 
ДОКУМЕНТИ, СО КОЈ ПОЗИЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ДОКУМЕНТИ, СО КОЈ ПОЗИЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА 
СЕ СТАБИЛИЗИРАСЕ СТАБИЛИЗИРА

КОНДОЛИЗА РАЈС ГИ ПОТВРДИ КОНДОЛИЗА РАЈС ГИ ПОТВРДИ 
РЕФОРМИТЕ ВО АРМИЈАТА НА РМРЕФОРМИТЕ ВО АРМИЈАТА НА РМ


