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Тука сме сите заедно за да ви оддадаме признание за вашата пожртвуваност и храброст за
време на пожарите, кога спасивте многу животи, кога спасивте многу имоти и природни
богатства со вашиот беспоштеден ангажман во гасењето на огнените стихии.
Тука сме, сите заедно, во време во кое целата држава е сè уште сплотена во тагата за
изгубените животи во несреќата во Бугарија.
И затоа дозволете да ве повикам на почетокот да покажеме уште еднаш дека целата Армија, не
само ние овде присутни, сочувствува со семејствата кои ги изгубија своите најблиски, со
едноминутно молчење во нивна чест.
Нека им е вечна слава!
Секој граѓанин на Северна Македонија сочувствува во оваа тага. Секој припадник на
Армијата кој толку пати досега помогнал да се сочуваат животите на нашите граѓани, да се
спречи поголема катастрофа, тагува можеби уште посилно бидејќи во оваа трагедија никој од
вас немаше шанса да помогне.
Но секогаш кога имавте шанса , таа шанса ја користевте и бевте први во помош кон своите
сограѓани.
Така било и беше безброј пати и во минатото, во услови на различни поплави, пожари, кризи,
непогоди, пандемии, така беше и летово, кога државата буквално гореше.
Ниту еден од вас, и кога велам вас, не само тие што сте тука, туку сите оние над 700 кои беа
спомнати во оваа наредба, не помисли да ја предаде обврската на некој друг, никој од вас не
помисли да остане со своето семејство и да замижи пред заканата кон граѓаните. Ниту еден од
вас не ги чувствуваше болката и уморот, чадот и тежината на задачата, сериозноста на ризикот
буквално да се влета во огнените стихии, било како пешадија, било како воздухопловство, и
секојпат кога доаѓавме некој од нас на терен, за да се заблагодариме за пожртвуваноста и да
прашаме дали може некако да помогнеме – секој од вас буквално ја кажуваше истата
реченица „Тоа е нашата задача“.
Од најлошо спасивте и човечки животи и куќи и манастири и воени инсталации. Затоа сме тука
денес и во име на целата држава да ви посакаме сè најдобро и да кажеме едно големо
благодарам. Благодарам што службата кон граѓаните и државата навистина ви е пред сè.
Благодарам што бевте и во Кочани и во Куманово, во Берово и Делчево и во целиот регион.

Благодарност што на сите тринаесет локации каде пожарите се закануваа покажавте дека сте
вистински луѓе со принципи, со интегритет и со многу храброст. Војници со цврст карактер и со
силна мотивација. Лидери кои и во најтешкото покажаа дека во нивниот речник не постои
зборот „откажување“.
Во сета таа трка да се спаси секоја педа од нашата татковина од налетот на огнените стихии,
ниту еден од вас, ниту еден од ангажираните кои гасневте и од копно и од воздух - не беше
повреден, за среќа, што беше за сите нас најважно. Но, тоа не беше само среќа. Тоа беше во исто
време и доказ за вашата професионалност. За вашето искуство, за искуството на вашите
старешини, и за дисциплината која што ја знаете и ја практикувате. Дозволете ми во оваа
прилика да кажам дека, буквално, на сите нас, ни беше чест што можевме во тие моменти да се
потпреме на вашата храброст, да се потпреме на вашето присуство на терен, и да чуеме од
страна на многу граѓани низ цела држава дека самото присуство на вашата униформа им дало
храброст, им дало сила да истраат, им дало утеха и верба дека работите можат да бидат
подобри. Бев тогаш со некои од едниците, имав прилика да разговарам со многу од вас, и знам
дека тоа што го правевте и жртвата која ја преземавте не ја правевте ниту за пари, ниту за
пофалници, ниту за слободни денови. Го правевте тоа што го правевте за вашиот збор – дека ќе
служите и ќе сторите се за да ја заштитите државата и да ги одбраните нејзините луѓе. И ова
денеска не го правиме ниту за пари, ниту за пофалници, ниту за слободни денови. Го правиме
заради тоа што вашиот збор, и вашата служба, бара да го држиме и нашиот збор, и да ја
оправдаме нашата служба. Како велат – зборот е секогаш нашиот долг. Тој нè обврзува, нè
врзува, нè дефинира и нè одредува, понекогаш нè издига, понекогаш нè треска од земја. И затоа
она што го најавивме на Денот на Армијата, покажавме дека не е само лесно даден збор. Туку
дека тоа е обврска којашто сме ја преземале, и којашто сме знаеле дека ќе се исполни. Затоа во
име на вашиот и наш збор, дозволете ми уште еднаш, и во име на целата влада, да ви се
заблагодарам затоа што стоевте силно, и стоевте храбро, тогаш кога сите имаа потреба од
храброст и од вашата сила.
Ви благодарам и ви честитам!

