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      БАЛКАНСКА
      ХЕМИЈА

Оваа 2005 година била клучна не само за 
Ма кедонија, туку и за целиот регион. Ла-
ни ни велеа "оваа 2004 е клучна за др жа-

вите од регионот". Истото го прераскажуваа и 
во 2003 и во 2002... Тоа ќе се случи и во на ред-
ната 2006 година, која уште отсега ќе биде про-
гласена за "судбоносна" во т.н. демократско ста-

билизирање на балканските подрачја. Обиди за вне су ва-
ње страв кај народните маси од владејачките елити со 
тезата дека доколку тие не се на власт можат да се случат 
многу лоши работи и дека опозиционите структури мо-
жат да ги расипат работите. Како што тргнале работите, се-
која година ја преживуваме како да е последниот ден од 
земниот живот, па му се крстиме на горнион како се сми-
лувал што ни дал уште една година пред нас како шанса 
да ги подобриме нештата. Неспорно е дека поширокото 
балканско опкружување е во процес на континуирана ста-
билизација. Повеќе на власт не се режимите кои про ду-
цираа кризи и ризици по животите на балканските на ро-
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ди. Но, тие се сè  уште тука. Не исчезнале. Работат опо зи цио-
но. Ја че ка ат следната шанса, која доколку ја добијат, пов торно 
ќе ја свртат по нивно. 

Сепак, последниве години претставуваат своевиден пе-
риод на ослободување на земјите од канџите на државниот 
тероризам и криминал. Иако тие девијации сè уште се при-
сутни и тешко се искоренуваат од општествата, сепак не се 
во обликот и во димензијата во кои се појавуваа и егзистираа 
во деведесетите години. Сè уште има криминалци во по ве-
ќето владејачки структури од Загреб до Тирана. Сè уште има 
убијци и почитувачи на теророт, кои уживаат благодети од 
народните и од државните пари. Нејсе. Тоа е вечна тема дла-
боко анализирана и коментирана. Заклучокот е секогаш лош. 
Решение без излез.

Тоа делумно се правеше со знаење и со поддршка на т.н. 
ме ѓународна заедница. На нашиве простори таа и денес 
спроведува квазипроекти, кои го уриваат моралниот и етич-
киот кодекс на професионално дипломатско однесување. 
Најсвеж случај во таа констелација е случајот со Харадинај. 
Најпрво поранешниот узурпатор на мирот се востоличува 
на функцијата премиер на Покраината со помош на Западот, 
а неколку месеци подоцна истите востоличувачи според од-
напред подготвеното сценарио го испраќаат во Хаг. Се раз-
бира, во планот, Харадинај вешто ја игра својата улога. Тој не 
е никаква жртва како што деновиве самиот кажува и како 
што го опишуваат. Тој е марионета во новата епизода на За-
падот, кој треба да ги оствари глобалните интереси на за-
падната хемисфера на овие простори. Никој не може да ја 
оспори тезата дека меѓународната заедница составена од 
три држави, по секоја цена мораше за премиер на Косово да 
постави човек кој е компромитиран со своето воено минато. 
Потоа, истиот избраник на светските "демократии" ја игра 
нивната игра со една единствена цел - да се докаже дека 
единствениот виновник за сè  што се случило на Балканот е 
Белград. 

БЕЛГРАД ПРЕД СТАПИЦА 

Целата оваа драма која деновиве се случи на релација 
Приштина - Хаг во врска со Харадинај, ронењето кро ко дил-
ски солзи од страна на Петерсен и неговата свита, е само во 
таа функција. Кој сега е во незавидна позиција - Србија или 
Косово? Западот знае дека Хаг никогаш нема да дојде до Ка-
раџиќ и до Младиќ, знае дека и да ги има на дофат, Србија 
никогаш нема да му ги предаде на Трибуналот. Оттука, ова е 
стапица за Белград. Ова е процес на забрзување на ре ша-
вањето на прашањето за статусот на Косово. Сега Србија ќе 
трпи ултиматуми. Меѓународната заедница ќе почне це лос-
но да ги игнорира проектите и ставовите на Белград за 
иднината на Косово. Повторно Харадинај е доброто момче, 
кое според МКГ, веднаш ја исполнило својата обврска, а 
српските генерали се лошите момчиња и му се инаетат на 
Трибуналот. Јасно е дека нашиот северен сосед нема ни как-
ва стратегија за да си го задржи Косово во своите пазуви. 

Србија сама себеси си штети со квазиполитиката, која ја 
практикува во однос на Приштина. Сè  што се случува овие 
седмици е уште еден од експериментите и тестирањата на 
неколкуте балкански влади за издржливоста на патот кон 
ЕУ. Навистина сè е перверзно, со ниски удари, подместувања 
на работите, само да се истера глобалниот интерес на за-
падната хемисфера за дозавршување на проектот "раздели, 
па владеј". Дека сè е експеримент говори и изјавата на еден 
од странските дипломати учесници на последниот Самит на 
земјите од Југоисточна Европа кој минатата недела се одржа 
во Скопје, кој ќе рече дека Рамковниот договор во Република 
Македонија бил ризичен експеримент на меѓународната за-
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МАКЕДОНИЈА МЕЃУ ПОСЛЕДНИТЕ ДОБИ НЕ ЗА ВИС-
НОСТ, ИАКО ТРЕБАШЕ ДА БИДЕ ПРВА, ПОСЛЕДНА ЈА 
ЗАФАТИ ВОЕНИОТ ВИОР, ПА НИШТО ЧУДНО АКО СЕ-
РИЈАТА – РЕШАВАЊЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ 
ЗАВРШИ СО НАС, ЗА ДА БИДЕМЕ ДЕСЕРТ ВО ПО ЛИ-
ТИЧКО - БЕЗБЕДНОСНОТО МЕНИ. БАЛКАНСКАТА ЕКС-
ПЕРИМЕНТАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА СÈ УШТЕ ЕКС ПЕ РИ-
МЕНТИРА. ВО КОЈА ЕПРУВЕТА ЌЕ НÈ СТАВАТ И ВО КОЕ 
ХЕМИСКО СОЕДИНЕНИЕ ЌЕ НÈ СМЕШААТ ВО ПРЕ СВР-
ТИТЕ КОИ ПРЕТСТОЈАТ ВО БАЛКАНСКАТА КОНС ТЕ ЛА-
ЦИЈА?

ИМА ЛИ ФОРМУЛА ЗА НОВОТО МАКЕДОНСКО СОЕДИНЕНИЕ?

едница, но од ден на ден, чекор по чекор давал резултати. 
Значи, експеримент. А, што доколку тој експеримент не ус-
пееше? Кој ќе ги сносеше последиците околу тоа? Граѓаните 
на Македонија или меѓународната заедница? Сега истото го 
прават со Србија и со Косово. Тестирање на двете страни. Ќе 
знаат ли и Приштина и Белград да ја прочитаат играта? Ве-
ројатно не, затоа што едните преку таа заедница се борат за 
независност, а другите преку неа се обидуваат да го задржат 
правото врз Косово. Таа вешто ќе ги искористи двете страни 
кои буквално молат за заштита на својот национален ин те рес. 

Заминувањето на Ха радинај во Хашкиот три бунал од ко   -
рен ги из мени работите. Косово е мирно. Веднаш во очи те 
на меѓународната за ед-
ница малиот чекор на 
екскосовскиот премиер 
е прикажан како висок 
дострел на зрелоста на 
расформираните УЧК ти-
пови. Сепак, тоа не е за 
потценување. Вешта глу-
ма за да се стави Бел-
град во незгодна си ту а-
ција. Караџиќ и Младиќ 
вечно ќе ја ставаат српс-
ката престолнина во по-
зиција на дежурен ви-
нов ник за себал канс ки-
те случувања. Не по ма-
гаат доброволните пре-
давања на генералите 
на југословенската вој-
ска на Трибуналот во 
Хаг. Тие се ситна риба за 
да бидат задоволени 
апе    титите на Дел Понте 
и на западните де мо-
кратии. 

ХАШКОТО 
СТОЛЧЕ ЧЕКА 

Не верувам дека ни-
ту евентуалното испо ра-
чување и на последните 
злос тор ници од српска 
страна, ќе ја променат 
стратегијата на За падот 
кон балканските прашања. Доколку се случи Караџиќ и 
Младиќ да седнат на хашкото столче, тоа сепак ќе биде 
доцна за Србија. Таа тогаш нема да може да извлече никаква 
полза од тој чекор. Тогаш сите работи за и околу Косово ќе 
бидат завршени. Ова сега е една хипотетика со доза на уто-
пија. Приштина има стручни дресери околу себе, кои доа-
ѓаат од највисоките кругови на меѓународната заедница. Тие 
му го трасираат патот на Косово кон што побрза независност. 
Тоа Белград го знае, а сепак не се обидува ништо да стори за 
да придобие барем дел од меѓународната заедница. Само се 
помирува со поразителните факти, кои од ден на ден се сè  
побројни. Од друга страна, пак, работите можат да се пог-
леднат и со други очи. Имено, соработката со Хаг е обичен 
изговор на западните дипломати кога станува збор за до-
бивањето или за губењето одредени привилегии на др жа-
вите од регионот. Ако Западот наумил независно Косово и 
ако тој проект се вклопува во неговата глобална гео стра-
тешка политика, тогаш тука не помагаат никакви соработки 
со судови, никакви додворувања на политичарите и сл. Ис-

тото ова може да се каже и кога ситуацијата би била обратна. 
Ако Западот не сака нова држава на Балканот и дозволи са-
мо широка автономија или трета република во државната 
заедница на Србите и Црногорците, тогаш заминувањето на 
Харадинај во Хаг нема никакво епохално значење кога би се 
говорело за напредокот кон независност. Во моментов це-
лата работа е многу измешана. Се прават политички хемиски 
соединенија, кои произведуваат само отрови. Балканската 
хемија отсекогаш била штетна по нормалното егзистирање 
на Балканците. Често пати биле злоупотребени, како од внат-
решните, така и од над ворешните елементи. Западот знае 
преку ноќ да ја смени сликата за сојузништва и пар тнер с тва на 

Балканот. Тоа се слу чу-
вало неколку пати. 

Довчерашниот со-
јуз ник може пребрзо 
да стане непријател, 
до    колку не се вклопува 
во новиот развој на гео-
стратешките свет ски 
случувања. Неспорно е 
дека заминувањето на 
Харадинај во Хаг е пре-
свртница на бал кан ски-
те случувања. Тој чин 
прет ставува заврш ница 
на епизодата од т.н. 
пристрасно одне су ва-
ње на Западот кон овис-
тинувањето на во е ните 
злосторства во пос-
ледните војни. Сега по-
веќе ќе нема из го вори. 
Или би требало да 
има? Да, би требало ко-
га е во прашање Ма ке-
донија. Таа секогаш е 
друга и поинаква при-
казна од останатите. 
Таа е приказна сама за 
себе. Љубе Бошкоски  
и Јохан Тарчуловски се  
патниците за Ше ве нин-
ген. Оние кои пр ви ја 
почнаа војната и кои 
осквернавија и рас кр-
вавија сè  што беше не-

вино и мирољубиво, не се ниту спомнати за евентуално 
гонење пред највисокиот меѓународен суд за воени злос-
торства. Тука Западот треба да ја поправи грешката и да ја 
смени позицијата на актуелно пристрасно и нереално од-
несување, кога е во прашање македонската криза од 2001 
година. Како што сега стојат работите, македонскиот случај 
допрва е пред решавање. Веројатно се чека етапно да бидат 
надминати опасностите со нашите северни соседи, па дури 
потоа да се разгледа евентуалната разврска на она што се 
случуваше кај нас. Како и секогаш Македонија се оставаше и 
се остава за крај во секоја стра тегија. Меѓу последните доби 
независност, иако тре баше прва, последна беше во редот на 
земјите зафатени од воен виор, па нема да чуди и ако пос-
ледната серија на решавање на проблемите заврши со нас 
како десерт во политичко-безбедносното мени. Балканската 
екс пери мен тална лабо раторија сè уште работи. Во која еп ру-
вета го ди нава ќе нè стават и во кое хемиско соединение ќе 
нè сме шаат, ќе по чекаме до јуни кога се најавуваат прес врти 
во балканската констелација.    


