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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

С О Н О Т  К О Ј  С Т А Н А  Р Е А Л Н О С Т      -  А Р М И Ј А  Н А  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј АС О Н О Т  К О Ј  С Т А Н А  Р Е А Л Н О С Т   
"Длабоко сум уверен дека за 

влезот на Република 
Македонија во НАТО и во ЕУ не 
постои реална политичка 
алтернатива. Не верувам ниту 
дека е можно да се понуди 
алтернативна политичка 
платформа која ќе содржи 
доволно претпоставки кои ќе 
значат дека, во нејзини рамки, 
Македонија може во 
наредните години да стане 
побезбедна, подемократска и 
побогата држава", истакна 
претседателот на РМ, Бранко 
Црвенковски.

"Докажавме дека идеалот е 
остварен, дека Република 
Македонија е независна 
држава со сопствена Армија, 
која ќе биде гарант на 
нејзината безбедност, на 
суверенитетот и на 
територијалниот интегритет 
на државата", изјави 
министерот за одбрана Зоран 
Коњановски. 

"Во 2009 година очекуваме 
Македонија и НАТО заеднички 
да ја слават 60- годишнината 
од постоењето на Алијансата. 
НАТО интеграцијата ја 
поддржуваат широк круг 
субјекти. Тоа е стратешка 
определба не само на Владата, 
туку и на невладиниот сектор, 
граѓанските асоцијации, 
универзитетските кругови, 
локалните власти", вели 
Коњановски.

Прославата на 16. роденден на 
Армијата на Република Маке до-
нија не мина во знакот на до-

стигнувањата на АРМ, туку во знакот на 
карамболот кој со денови се игра меѓу 
разлутениот, разгневениот претседател 
и врховен командант Бранко Црвен-
ковски и премиерот Никола Груевски, 
кој намерно го одбегна "дуелот" пред 
зградата на Генералштабот во Скопје, 
каде се одржа централната мани фес-
тација по повод јубилејот на маке дон-
ската војска.

Сепак, честа ја бранеше новоиз бра-
ниот министер за одбрана, Зоран Ко-
њановски, кој трезвено ја спушти топ-
ката и й се посвети на својата "коња-
ница", која и натаму ја брани честа на 
Република Македонија во Авганистан и 

на РМ и министерот за одбрана, кои на 
Денот на АРМ, 18 август, испалија "пло-
тун" за НАТО и за ЕУ.

"По 16. пат го одбележуваме денот 
на создавањето на Армијата на неза-
висна Република Македонија. Секој 
празник е значаен, затоа што секој пр-
азник е потсетник и паметник за некој 
значаен настан од историјата на нашиот 
народ и нашата држава. Овој празник 
има посебно значење, затоа што е тесно 
поврзан со создавањето на нашата 
независна држава, затоа што пред 16 
години, на 18 август 1992 година, со 
формалното промовирање на првите 
единици на македонската армија, по-
тврдивме дека дефинитивно сонот е 
реалност. Докажавме дека идеалот е ос-
тварен, дека Република Македонија е 
независна држава со сопствена Армија, 
која  ќе биде гарант на нејзината без-
бедност, на суверенитетот и на тери то-
ријалниот интегритет на државата. Со 
формирањето на Армијата на Ре пуб-
лика Македонија беа демантирани ск-
ептиците, помалку храбрите беа охраб-
рени, беше остварен идеалот на нашите 
предци - да имаме независна држава со 
сопствена армија. Создадовме столб за 
сегашните и за идните генерации, врз 
кои денес се гради и се развива нашата 
држава", истакна министерот за од бр-
ана Зоран Коњановски, додавајќи дека 
АРМ треба да се гради како глобален 
придонес на светската политичка сц е-
на, но и како цврста и организирана 
структура способна во секој момент да 
застане во одбрана на државниот су-
веренитет. Според министерот за од-
брана, изградивме Армија која во секој 
момент е подготвена да биде дел од 
северноатлантската Алијанса и која мо-
рално веќе е дел од колективниот без-
бедносен систем, а нашите храбри и 

во Ирак, иако комшиите не сакаат да 
сркаат македонска воена чорба под-
готвена во Брисел. 

Меѓутоа, настрана од "шегата", од 
домашните натрупани политички небу-
лози, Армијата постигна многу во ре-
формите и најмногу се приближи до 
стандардите на НАТО, иако таа досега 
растеше под пресија на домашните 
случувања, кои често пати й пречеа во 
извршувањето на зацртаните цели. 

Но, сега кога е при крај со тран-
сформацијата потребни й се стратешки 
насоки, кои  ги одредува Владата на РМ 
и претседателот на државата, а за нив 
се гласа во Собранието. За ова прашање 
политичарите имаат позитивно мисле-
ње, но тоа е за јавноста, додека при пр-
вата караница ги покажуваат вистин-
ските намери.

ОСТВАРЕН ИДЕАЛ
По букурешкиот Самит на НАТО нај-

многу "настрада АРМ", бидејќи нејзи-
ните мировни контингенти продолжија 
со својата задача во мисиите во Ирак и 
во Авганистан, но од друга страна, Гр-
ција и натаму не ја признава нивната 
макотрпна, безбедносна работа. Пора-
ди ова, се стравуваше дека во Маке-
донија ќе расте незадоволството за 
учество во мировните мисии, кои се во 
рамките на силите на Алијансата. 

Сепак, таквиот оправдан страв на-
брзо беше демантиран со политичката 
определба да се продолжи во евро ат-
лантските интеграциони процеси. Тоа 
значи дека АРМ и натаму ќе биде при-
сутна во мировните мисии на НАТО, 
иако од грб Грција й зарива непри ја-
телски нож. Тоа го потврдија и нај од-
говорните во државата, претседателот 

(ОД ЛЕВО) НАЧАЛНИКОТ НА ГШ НА АРМ, ГЕНЕРАЛ (ОД ЛЕВО) НАЧАЛНИКОТ НА ГШ НА АРМ, ГЕНЕРАЛ 
МИРОСЛАВ СТОЈАНОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МИРОСЛАВ СТОЈАНОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СОБРАНИЕТО, ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ, ШЕФОТ НА СОБРАНИЕТО, ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ, ШЕФОТ НА 
ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ И МИНИСТЕРОТ ЗА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ И МИНИСТЕРОТ ЗА 
ОДБРАНА, ЗОРАН КОЊАНОВСКИОДБРАНА, ЗОРАН КОЊАНОВСКИ
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АДАПТАЦИЈА НА АДАПТАЦИЈА НА 
ИНТЕГРАТИВНИТЕ ИНТЕГРАТИВНИТЕ 
ЕВРОАТЛАНТСКИ ЕВРОАТЛАНТСКИ 
ИНТЕГРАЦИОНИ ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИПРОЦЕСИ
подготвени мировници, дејствуваат на 
повеќе различни подрачја во светот. 
"Зборувајќи за нашите мировници не 
можам а да не го истакнам она низ што 
тие минуваат. Прегледувајќи ја стран-
ската документација за нашите вој ници 
дојдов до сознание дека во врска со 
нашите мировни сили во Ирак, во 
списанието 'US Cent Kom' полковникот 
Јозеф Глајкенхаус, роден во Сан Фран-
циско, командант на II баталјон од XI 
артилериски полк, на авторот на тек-
стот Линдзи Девенпорт и предочил: 
Цитирам... 'И покрај тоа што испратија 

само два вода и не изгледаа многу, тие 
имаа големо влијание на работата на 
двете единици. Тие ни овозможија да 
направиме работи кои немаше да ги 
направиме доколку не беа тие тука'.
Ова се зборови на светската елита на 
офицери", изјави министерот. Тој оцени 
дека треба да градиме армија, која ќе 
има висок и цврст морал, добар ст ан-
дард и респект.

"Ќе продолжиме да вложуваме во 
стандардот, но и во образованието. Ние 
мораме да создадеме препознатлив, 
високостручен добро обучен кадар, а 
концептот за воено образование, од-
носно Воената академија ќе добие едно 
од најзначајните места во нашата аген-
да. Во 2009 година очекуваме Маке до-
нија и НАТО заеднички да ја слават 60-
годишнината од постоењето на Али-
јансата. НАТО интеграцијата ја поддр-
жува широк круг субјекти. Тоа е стра-
тешка определба не само на Владата, 
туку и на невладиниот сектор, гра ѓан-
ските асоцијации, универзитетските 
кру гови, локалните власти. Тоа е кон-
цепт кој го препознаа и го поддржаа и 
граѓаните, без разлика на етничка, вер-
ска и социјална припадност. Поддрш-
ката од повеќе од 90 отсто на ин те гра-
цијата е факт кој секогаш е за респект. 
Тука би сакал да им се заблагодарам на 
медиумите, на сите медиуми за својот 
позитивен и конструктивен придонес 
во градењето на големата слика за 
НАТО. Низ својата историја и случувања 
во светот НАТО, исто така, претрпе го-
леми трансформации, но остана да би-
де гарант на мирот, безбедноста и де-
мократијата. Во текот на целото свое 
постоење Република Македонија не от-
стапи од овие принципи на градење 
мир, безбедност, демократија, почи ту-
вање на човековите права и водење 

одговорна политика. Балканот е зона 
на големи различности. Република Ма-
кедонија секогаш настојува тие раз лич-
ности да ги претвориме во предности, 
бидејќи само така ќе бидеме препо-
знатливи како држава и како регион, 
кој придонесува за светскиот мир и 
безбедност", вели министерот Коња но-
вски, нагласувајќи дека Владата ќе про-
должи да работи за остварувањето на 
зацртаната стратешка определба, влез 
во НАТО и во ЕУ. Тој истакна дека како 
министер за одбрана непоколебливо 
ќе работи за остварување на оваа цел. 
"Остануваме докрај посветени на на-
шата трајна определба и во иднина ќе 
продолжиме да го даваме нашиот при-
донес кон светскиот мир, рамо до рамо 
со нашите партнери и пријатели, со што 
на најдобар можен начин ќе го јакнеме 
меѓународниот кредибилитет и углед 
на Република Македонија во про мо-
цијата на демократијата и човечките 
хумани вредности, секаде каде што тоа 
ќе биде потребно", изјави министерот 
за одбрана Зоран Коњановски, кој им 
оддаде почит на 11 трагично загинати 
мировници, кои враќајќи се од миро-
вната мисија АЛТЕА загинаа во хеликоп-
терска несреќа близу Скопје.

ШТО ВО ИДНИНА?
 

"Се навршуваат 16 години од денот 
кога во 1992 година ја формиравме Ар-
мијата на независна и суверена Репуб-
лика Македонија, како еден од нај сил-
ните гаранти за опстанокот и развојот 
на новата држава. Во изминатите го-
дини Армијата не само што со успех ги 
исполнуваше сите свои уставни и за кон-
ски обврски, туку стана и незаменлив 
дел од многу меѓународни воени мисии 

"Какви се перспективите на Ре-
публика Македонија доколку таа 
остане подолг период надвор од 
евроатлантските интеграции и дали 
воопшто постои алтернативен кон-
цепт за иднината на земјата, освен 
наше интегрирање во НАТО и во 
ЕУ? РМ ќе мора не само да го следи 
развојот на настаните, туку, и во ôд, 
да ја адаптира својата стратегија 
кон новонастанатите услови, како и 
да бара сојузници на меѓународен 
план кои ќе сакаат и ќе можат да 
придонесат за реализација на на-
шите национални и државни ин-
тереси. Јасно е дека само внатрешно 
стабилна Македонија, со стабилни 
меѓуетнички односи и целосно ин-
тегрирана во меѓународните орга-
низации, може да бележи еко ном-
ски прогрес и да обезбеди благо-
состојба за сите свои граѓани", из-
јави врховниот командант Бранко 
Црвенковски.
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во светот, каде што рамноправно со 
армиите на другите држави, придоне-
суваме за мирот и за пошироката ста-
билност", истакна врховниот командант, 
претседателот Бранко Црвенковски.
"За почнувајќи од првите години по на-
шата независност, реформите во воено-
одбранбениот сектор ги промовиравме 
во еден од нашите највисоки политички 
приоритети. При изведувањето на ком-
плексните зафати во оваа чувствителна 
област бевме убедени дека таквата тр-
ансформација ќе придонесе за стаби-
лизирање на државата, но истовремено 
и за нејзино интегрирање во поши ро-
ките безбедносни и политички системи 
и организации. Со целосна поддршка 
од огромното мнозинство наши граѓани 
во тоа постигнавме забележителни ре-
зултати. При тоа, неспорно е дека во 
заедничките напори, придонесот на вој-
ниците и на старешините на АРМ имаше 
најголемо значење", оцени ше фот на 
државата. 

"Според многу проценки и анализи, 
нашиот регион, во целина, почна да се 
движи во посакуваната насока. Иако 
сите проблематични прашања и про-
блеми не се затворени, општата тен-
денција е кон негово сè поголемо при-
ближување и интегрирање во евро-
атлантските структури. Фактот дека по-
следните две години уште две држави 
од нашиот регион беа поканети за по-
лноправно членство во НАТО, а други 
три се приклучија кон програмата 
Партнерство за мир на Алијансата, до-
волно зборува сам за себе. Во ваков 
контекст, активностите на Република 
Македонија треба да бидат во насока 
на уште поголема иницијативност и 
учество во проектите со регионално 
значење и доследно промовирање на 
регионалната соработка со сите држави 
во нашето опкружување. Само на таков 
начин, заедно со останатите, можеме да 
придонесеме нашиот регион што по-
брзо да стане дел од обединета Европа. 
Конкретно, што се однесува до нашата 
интегративна агенда и стратешката цел 
да станеме дел од НАТО и во Европската 
унија, мораме да констатираме дека 
Самитот на НАТО во Букурешт, во април 
годинава, придонесе за создавање на 
една нова политичка реалност, со која 
Република Македонија ќе мора да се 
соочи на сериозен и обмислен начин. 
Иако, со години наназад, бевме по све-
тени и вложувавме огромни напори и 
ресурси за спроведување на реформите 
и за демократска трансформација на 
земјата, сепак од познати причини не 
бевме поканети да станеме членка на 
Алијансата", вели претседателот на РМ, 
додавајќи дека последниве месеци, 
пораки со слична содржина при стиг-
нуваат и од ЕУ, каде за ова прашање, 
исто така, за жал, почна да доминира 
логиката на националниот интерес на 
една земја-членка, наспроти заеднич-
ките интереси на сите земји-членки. 
"Очигледно е дека пречките кои ги 
поставува Република Грција за влез на 

Република Македонија во евроатлант-
ските интеграции, независно од нив-
ната очигледна нелегитимност и не-
прин ципиелност, ќе останат во сила сè 
додека не постигнеме заемно прифат-
ливо решение за овој наметнат спор. 

Самиот тој факт, пред нас, со целата 
сериозност ги наметнува следниве пра-
шања: какви се перспективите на Ре-
публика Македонија, доколку таа оста-
не подолг период надвор од евроат-
лантските интеграции и дали воопшто 
постои алтернативен концепт за идни-
ната на земјата, освен наше инте гри-
рање во НАТО и во ЕУ? Длабоко сум уве-
рен дека за влезот на Република Маке-
донија во НАТО и во ЕУ не постои ре-
ална политичка алтернатива. Не веру-
вам ниту дека е можно да се понуди 
алтернативна политичка платформа, 
која ќе содржи доволно претпоставки 
кои ќе значат дека, во нејзини рамки, 
Република Македонија може во на ре-
дните години да стане побезбедна, по-
демократска и побогата држава. При 
тоа е погрешно, би рекол, дури и опас-
но за нашата иднина, ако некој мисли 
дека е можно  Македонија да остане 
подолг временски период надвор од 
евроатлантските интеграциони про це-
си, а внатре да ја развива демократијата, 
да го одржува неопходното ниво на 
меѓуетнички баланс и да ги спроведува 
реформите со потребниот квалитет. 

Токму од тие причини, и не случајно, 
одговорот на таа дилема, ние, како др-
жава, го дадовме веднаш по нашето 
осамостојување, затоа што беше јасно 
дека РМ, само како дел од пошироката 
евроатлантска заедница на демо крат-
ски држави, може да се развива во по-
сакуваната насока", оцени Црвенковски. 
"На Балканот - вели врховниот коман-
дант - последнава година, и политич-
киот и регионалниот стратешки кон-

текст продолжија да се менуваат со го-
лема брзина. Косовските институции ја 
донесоа Декларацијата за независност, 
а Хрватска и Албанија беа поканети и 
во текот на следната година ќе станат 
полноправни членки на НАТО. Станува 
збор за крупни политички поместувања 
со големо влијание врз примарните 
трендови, кои ја диктираат вкупната 
регионална динамика. 

Република Македонија ќе мора не 
само да го следи развојот на настаните, 
туку и во ôд, да ја адаптира својата ст-
ратегија кон новонастанатите услови, 
како и да бара сојузници на меѓуна-
роден план кои ќе сакаат и ќе можат да 
придонесат за реализација на нашите 
национални и државни интереси. Јасно 
е дека само внатрешно стабилна Ма ке-
донија, со стабилни меѓуетнички од но-
си и целосно интегрирана во меѓу-
народните организации, може да бе-
лежи економски прогрес и да обезбеди 
благосостојба за сите свои граѓани. За 
таа цел, основен предуслов е да се обе-
диниме околу заедничките цели и да 
демонстрираме политичка зрелост, др-
жавнички капацитети и единствена ви-
зија за развојот на земјата, на долг рок. 
Во делот кој се однесува на Армијата од 
исклучително значење е, како држава, 
да продолжиме да вложуваме во овој 
систем, независно од фактот кога кон-
кретно ќе ја реализираме нашата цел - 
да станеме полноправна членка на 
Алијансата. Во таа смисла, особено се 
значајни заклучоците од последната 
седница на Советот за безбедност, кога 
на највисоко политичко ниво беше 
реафирмирана поддршката на рефор-
мите и беше потенцирано дека е во наш 
државен интерес да продолжиме со 
учеството во меѓународните воени ми-
сии", оцени претседателот на РМ, Бр-
анко Црвенковски. 

НЕМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА, НЕМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА, 
ВЛЕЗ ВО АЛИЈАНСАТА И ВО ЕУВЛЕЗ ВО АЛИЈАНСАТА И ВО ЕУ


