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Уште една заедничка соработка на НАТО и Северна Македонија завршува со успех. Велат дека
патот од илјада милји започнува со првиот чекор. Денеска сме на крајот на тие илјада милји,
заради тоа што пред 30 години една друга генерација на политичари, офицери, го започнаа тој
пат, со храброст, со амбиција и со многу многу оптимизам.
Очекувавме таа цел да ја постигнеме порано, меѓутоа денеска сме тука да покажеме дека
нашето членство во НАТО не беше само политичка порака, туку дека тоа беше заслужен
резултат на крупни сериозни и многу амбициозни реформски процеси.
Денеска успехот во водењето на тие илјада милји ќе биде запечатен со потписите кои на
заедничката декларација ќе ги стават командантот на Командата на НАТО за трансформација,
генералот Филип Лавињ и началникот на Генералштабот на Армијата на Република Северна
Македонија генерал потполковникот Васко Ѓурчиновски.
Она што е денеска значајно е да кажеме дека во сите овие претходни години ниту еден момент
не застанавме со нашите реформски зафати и мислам дека денеска за сите нас беше мелем на
ушите кога од генералот Лавињ чувме дека ова е најбрзата воена интеграција во НАТО, дека
успеавме оваа цел да ја постигнеме за 19 месеци од нашето полноправно членство и тоа е
потсетување дека некои работи треба да ги учиме и од добрите и од лошите лекции.
Често пати сметаме дека сме мали, дека не сме доволно значајни и дека затоа нашите амбиции
треба да бидат пониски, меѓутоа овој успех со брза, најбрза воена интеграција покажува дека
нема да бидеме најголеми, но можеме да бидеме побрзи, можеме да бидеме поамбициозни,
можеме да бидеме порешителни и можеме резултатот да го добиваме дури и побрзо од другите.
Реков, патот од илјада милји започнува со првиот чекор, меѓутоа истото не важеше само на
ситуацијата пред 30 години, туку важи и денеска.
Ние завршивме еден пат , но со воената интеграција започнуваме нов пат – тој ќе биде исто така
пат исполнет со предизвици, со понекогаш тешки реформи, и со голем број на обврски. Можеби
присуството токму на Командантот на НАТО командата за трансформација покажува кој е
рецептот за успех. НАТО е најмоќната воено политичка Алијанса заради тоа што постојано се
менува, постојано се трансформира, постојано се прилагодува на новите предизвици. Ако
сакаме, а сакаме да бидеме заслужен член на таквата Алијанса, тоа и ние треба да го правиме
и затоа денеска повторно започнуваме нов пат од илјада милји, продолжувајќи ја
трансформацијата, продолжувајќи ги реформите и продолжувајќи со изградба на модерна
армија, која ќе биде дел од најмоќната алијанса, но и армија на една горда, иако мала нација.

Во тоа име дозволете ми да честитам на сите оние кои што учествуваа во овој важен процес, да
им честитам и да им се заблагодарам на многуте часови поминати со невидлива работа. Заради
тие многу часови невидлива работа, денеска видливо можеме да се пофалиме за овој голем
историски успех. Година и половина од нашето членство да кажеме дека ги исполнивме сите
услови за целосна воена интеграција со најмоќната воено политичка алијанса.
Тоа покажа дека сме сојузници на кои НАТО може да се потпре, дека стоиме на својот збор како
најнова членка на НАТО, дека сме способни без одлагање да го реализираме тоа што сме го
презеле како обврска и дека гарантираме рамноправен придонес во сите миси и сите операции
на НАТО.
На сите три полиња и во делот на обврските кон НАТО и во делот на обврските дома ние
покажавме дека сме стабилен сојузник и стабилна одбрана на која што може да се верува.
Честитки во исто време и до нашите НАТО сојузници и до сите оние кои што во рамките на
Алијансата ни помагаа, беа на располагање и со совети, беа на располагање понекогаш и со
критика, меѓутоа тој сојузнички ,сега веќе не партнерски однос, покажа резултати.
Заедно сме посилни, а ние денеска сме многу горди.
Ви благодарам.

