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Минатата година Северна Македонија стана членка на НАТО и нашето знаме беа
истовремено подигнати во врховната команда на сојузничките сили за Европа, Брисел
и Норфолк, обележувајќи го на тој начин ова историско достигнување и симболично
претставувајќи ја трансатлантската врска врз која се надградува Алијансата.
За жал, не можевме да бидеме таму, и навистина беше тажна случајност што по 30
години обиди да влеземе во Алијансата, не бевме таму за самата церемонија, присутни
беа двајца офицери кои ја имаа таа среќа да бидат лично присутни на тој чин, но ние ја
пропуштивме можноста да пуштиме по некоја солза радосница, да го погледнеме
нашето знаме и да ја слушаме нашата национална химна со емоции кои се сосема
заслужени. Пандемијата КОВИД имаше своја цена од многу аспекти, но беше и голем
удар за многумина од нас кои работевме многу напорно за да ја приближиме земјата
кон НАТО во текот на многу години, премногу години за да не бидеме лично присутни
таму. Затоа, многу ви благодарам, навистина би сакала да присуствувам на оваа
церемонија и на оваа посебна чест што ни ја дадовте нам, на мене, на нашата земја, но и
на мојот сакан роден град со вашето присуство, вашето внимание, со вашите мисли и со
вашата одлука и јас сум сигурна дека ќе има уште едно важно носење на вашето знаме.
Генералот Ајзанхауер, кој беше првиот врховен командант на сојузничките сили во
Европа, еднаш рече дека песимизмот никогаш не сака борба, и јас навистина преживеав
многу политички премрежја повторувајќи ја често оваа реченица. Многу е лесно да се
проповеда за судниот ден, многу е лесно да се планираат катастрофални сценарија, но
многу е важно покрај тоа што ги имате тие планови за вонредни ситуации да гледате
напред и навистина да го искористите ентузијазмот и оптимизмот на луѓето да работат
за подобро утро на оваа земја и тоа ние го направивме за нашата земја. Се соочивме и
со ризици, и со вистински катастрофи, поделби, политичка и не само политичка криза во
нашата земја, но тоа беше една причина што не обедини сите нас и покрај политичките,
етничките и верските разлики, а тоа беше желбата да станеме дел од оваа голема
Алијанса. Оваа желба ја искажаа сите пратеници во Собранието. Јас бев пратеник во
Собранието премногу години во мојот живот, така што знам колку е тешко да се добие
поддршката од секој пратеник. Може да кажеме дека Па, ова беше единственото нешто
во нашата историја што всушност ги собра сите заедно.

Кога ова се случи во 1993 година, мислевме дека патот ќе биде полесен и процесот ќе
биде побрз, но мислам дека најважниот дел беше тоа што никогаш не се откажавме и го
одржавме ентузијазмот, напорната работа, тимската работа со цел да ја исполниме
целта. Денешната церемонија за именување на улица е вистинско одбележување на
нашиот заеднички успех, но исто така е демонстрација на издржливост и
прилагодливост, основните атрибути што го прават НАТО најсилната политичка и воена
организација на нашиот современ свет. Патувањето на Северна Македонија беше едно
од најдолгите патувања, како што реков, беа потребни три децении напорна работа,
одлучност и многу тешки политички избори. Сепак, оваа потрага ја обедини земјата и
донесе чувство на успех минатата година кога повеќето наши граѓани беа затворени и
навистина се плашеа за иднината. Така што, веројатно единствената добра вест во 2020
година беше дека нашата цел конечно е постигната. Тоа ја направи нашата земја горда,
не поттикна да бидеме поамбициозни и навистина покажа дека ако го завршите вашиот
дел од работата, НАТО ќе возврати. Пред неколку години потпишавме многу тежок
договор со Грција што го отвори патот кон нашето членство во НАТО. Тоа беше тежок
избор за лидерите и на Грција и на Северна Македонија, но елементот што ја овозможи
имплементацијата на договорот од Преспа во Северна Македонија беше фактот дека
тоа ќе не донесе во НАТО и, се надевам, дека ќе го обезбеди и нашето идно членство во
ЕУ. И морам да кажам дека во сите овие тешки политички дебати кои следеа по
имплементацијата, беше поканата за членство во НАТО прво и членството во НАТО што
ги отвори вратите овој договор да биде успешен. НАТО покажа во Северна Македонија
дека може да испорача резултати во тешки времиња, кога побаравме воена поддршка
во 2001 година, а испорача резултати и сега, за жал, со повеќе политичка улога. И
мислам дека тоа ги покажува сите вредности, амбиции, волја, моќ и важност на
Алијансата, не само во нашиот регион, туку и ширум светот.
Дозволете да кажам дека Северна Македонија не се вклопуваше во северноатлантските сложувалки чисто од геополитички причини. Ние ги заработивме нашето
место со темелни и сложени реформи со долги години на подготовки.
Воениот прием и интеграција е на самиот крај, ние го адаптиравме нашето одбранбено
планирање на одбранбеното планирање на НАТО и започнавме амбициозен проект за
модернизација на нашата армија. Ние никогаш не бевме пасивен партнер. Напротив,
бевме одлучен придонесувач во мисиите и операциите предводени од НАТО борејќи се
заедно со многу од вашите армии во Ирак и Авганистан. Дозволете ми да го искористам
овој момент да им се заблагодарам на многубројните мажи и жени припадници, повеќе
од 3000, од нашата мала армија на Северна Македонија, кои овозможија овој потфат да
биде изводлив и успешен. Ќе продолжиме со активно промовирање на мирот и
регионалната стабилност, сега со дури и поголем придонес во мировната операција на

НАТО КФОР на Косово. Северна Македонија нема да дејствува без свои трошоци. Ние
сме посветени на правично распределување на товарот со цврста решеност за стабилен
раст на нашиот буџет за одбрана, што се случува веќе 4 години по ред, и веќе работиме
на нашите први цели на способности како сојузник. Кога Северна Македонија влезе во
НАТО, се сеќавам дека генералниот секретар Столтенберг изјави „Влезот во НАТО е
добар за Северна Македонија, добар е за НАТО, добар е за Западен Балкан и добар е за
меѓународниот мир и безбедност.
Сега, нешто повеќе од една година откако се менува безбедносниот пејзаж, тензиите од
минатото повторно се појавуваат и додека НАТО работи на процесот на рефлексија за
својата иднина, фактот што ја има Северна Македонија како сојузник има најмалку 3
важни аспекти за нашиот дел од светот:
Тоа значи поголема стабилност на јужното крило на НАТО, тоа значи спречување на
малициозни влијанија, но исто така значи и генерално охрабрување за Западен Балкан
и сите оние кои сметаат на политиката на отворени врати на НАТО.
Денес, кога конечно го гледаме нашето знаме во овој формат на НАТО, и ја слушаме
нашата химна, се потсетуваме на изгубената можност минатата година, но истовремено
сме и сведоци на чинот на именување на централната раскрсница по нашиот главен
град, што беше централен дел од сите наши политички борби за да стигнеме доттука и
додека го правиме ова, се надевам дека ќе ни простите за емоциите што извираат од
нас денес.
Затоа, ви благодарам многу што не спомнавте, што ги споделивте овие ставови со нас
за Северна Македонија и за нашиот одличен тим, но токму овие емоции на оптимизам,
ентузијазам, доверба и отвореност, тимскиот дух и вистинската верба што всушност се
вредностите што ја создадоа оваа организација и оваа Алијанса. Овие емоции беа
емоциите што не доведоа тука. Затоа, многу ви благодарам што не ја загубивте вербата
дури и во деновите кога ние изгубивме дел од нашата, и ви благодариме што останавте
со нас во добри и во лошо. Алијансата е посилна и ние веруваме дека како 30-та членка
на Алијансата можеме да покажеме дека успехот се случува дури и во најтешките
времиња.
Ви благодариме што ни ја дадовте оваа можност.

