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Пред само дваесетина дена во седиштето на Алијансата го одржавме состанокот на
министрите за одбрана. Разговаравме за иднината, и за сето она што Алијансата треба
да го направи за да подготвена да го одржи мирот, стабилноста и да ја гарантира
безбедноста во Евроатлантскиот регион. Овие состаноци се несомнено важни, но
НАТО не е само седиштето во Брисел, ниту само ние, министрите за одбрана.
Ова поради кое сме собрание денеска овде – тоа е суштината на Алијансата. Сојузници
кои без задршка, бескомпромисно си помагаат едни на други. Си помагаат заеднички
да растат, да се развиваат, да бидат подобри, да бидат пообучени, повешти и да
гарантираат повеќе безбедност. Си помагаат за да кога ќе кажеме колективна одбрана,
тоа не бидат само зборови на хартија, туку да бидат сила на дело.
Ова е прв пат Американската Армија да ја искористи споменатата бригада за
поддршка на безбедносните сили во Европа. И не е случајно што една од петте земји
во кои што ја добиваме оваа поддршка е токму Северна Македонија.
И сакам да ја изразам и мојата благодарност и чувство на гордост дека токму Северна
Македонија, ја доби оваа шанса да учи од најдобрите, да соработува со најсилните.
Затоа мојата порака до сите вас овде во Касарната во Штип е да ја искористите оваа
шанса. Американската обука е една од најпрестижните во светот на воените вештини.
Ви честитам што ќе имате можност професионално да растете и се издигнете под
нивно менторство. Четвртата бригада за асистенција на безбедносни сили на САД е
токму тоа. Вежбана, тренирана, обучена за да го пренесува своето знаење на
сојузнички армии. Вештините кои ги поседува овозможуваат долгорочна соработка и
со други единици од составот на Армијата. Токму затоа предвидовме еден дел од
тимот да влезе и во нашиот инженериски баталјон, каде исто така ќе може да го
пренесат своето знаење и воени вештини.
И ова не е ангажман од два дена и не е обука од една недела. Ова е постојан ангажман
и постојано присуство на оваа единица како поддршка на својот сојузник.
Велат дека е важно да ги избереш своите сојузници, но клучно е да одредиш кои се
твоите стратешки сојузници. И ние тоа го направивме, го направивме од почетокот на
нашата независност.
Нашите американски пријатели, не само што не’ поддржуваат, туку не мотивираат и ни
даваат и сила и амбиција за да бидеме уште подобри.

Уверена сум дека и оваа соработка ќе заврши успешно и дека вистинската круна ќе
биде токму НАТО оценување на овој важен состав.
Почитувани војници и старешини,
Дозволете ми да ви честитам на патот кој што досега го изодевме. Тој не беше лесен,
не беше директен, честопати имавме свртувања и лево и десно, но свесни сме дека тој
пат полн со предизвици успешно го изодевме. Вие сте свесни колку тешки моменти
поминавте во рамките на Армијата, со кои се предизвици моравте да се соочите. Но
верувајте, беше подеднакво тешко да се „војува“ на друг политички начин за буџет кој
ќе обезбеди повисоки плати и дополнителни надоместоци и станарина и униформи и
опрема и вооружување и инженериски машини и АБХО опрема, како и нови оклопни
возила кои многу скоро ќе бидат дел веќе од вашата баталјонска група.
Но, маките за поголем буџет и поголемо значење на Армијата се исплатеа бидејќи
видовме колку може нашата Армија да расте, да се развива, и со гордост ќе го носи
името на НАТО Армија. Особено треба да се гордее со тоа Штип, и мислам дека
денеска излезе убава коинциенција што сме овдека и го ставаме тој печат на важност
на Штип токму во денот кога Штип го слави денот на своето ослободување. Токму овде
во оваа касарна е сместена Лесната пешадиска баталјонска група која ќе ги „брани“
боите на нашата татковина во НАТО.
Маките да стигнеме до тука се исплатеа и затоа што сега светот, а и нашите сојузници
не’ гледаат како фактор и контрибутор кон стабилноста на регионот. Затоа што од
држава на која меѓународната заедница и обезбедуваше мир дури и со воени трупи,
стасавме до држава која што обезбедува мир во соседството.
Затоа ги испративме нашите единици во КФОР во Косово, затоа го зголемивме
нивниот број, затоа ќе го зголемиме нашето учество во ЕУ мисијата во Босна и
Херцеговина.
Тоа е наш нов државен квалитет, да се претставиме не само како држава која очекува
нешто, туку која што може нешто и да придонесе. А Армијата е токму тој мировен
амбасадор, со кој што можеме да се пофалиме.
Често пати зборуваме за вредностите на НАТО. За демократијата која ја штити, за
слободите и еднаквоста кои ги шири. Но, едно е сигурно. Најголемата вредност на
Алијансата сте токму вие, кога работите заедно со своите колеги од другите 29 земји
членки.
Денеска заедно за да бидеме дел од таа визија која може да биде само посилна и
погласна.

Сакам да ги спомнам зборовите на генералот Каволи кој беше првиот со кој што ја
започнавме оваа дискусија за можно, заедничко соработување на темава. Тој кажа:
„Нашите земји, сојузниците во НАТО – Алијансата сметаат на подготвеноста на своите
војници да го одбранат мирот во сите услови и пред сите предизвици“. И затоа е важно
ова што денеска почнуваме да го работиме.
Реков дека го цитирам генералот Каволи бидејќи тој е еден од заслужните што
можеме да почнеме една нова, посилна македонско-американска соработка. Уште
една поважна страница на соработката помеѓу САД и Северна Македонија.
Амбасадорке Брнз,
и почитувани припадници на 4-тата бригада за поддршка на безбедносните сили,
навистина дозволете ми да ја пренесам благодарноста и на нашата Влада но и на сите
припадници на Армијата за ова што денеска заедно го почнуваме.
Три децении заедно ги развиваме капацитетите на Армија, ни помагавте и во првите и
во потешките чекори од нашиот развој, а заедно со вас ги славевме и нашите
заеднички успеси.
Лесната пешадиска баталјонска група, нашата НАТО единица, ќе биде подобра и
поусоешна и заради вашите залагања и поддршка.
Затоа до припадниците на овие наши најважни единици – бидете отворени и учете од
најдобрите. Прифатете ги вашите американски колеги како дел од семејството и во
следните неколку месеци покажете и каква убава земја имаме, но покажете и дека
имаме и знаењеи вештина и храброст со кои може да се пофалиме.
Ви честитам

