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МАДЕ ИН ЕУ ституции, тренинг во американскиот менаџмент и формирање кор-
порации по американски терк, половина век платена одбра на и мно-
гу други работи за кои нема простор да се спомнат, ја кренаа "старата 
дама" на нозе. А таа, госпоѓата Европа, сега кога Балканот излезе од 
воената криза, ни порача да се нашминкаме, бидејќи тоа сега било 
во мода во Европа т.е. ни велат "штитете ги кучињата скитници, тие 
се најголеми пријатели на човекот, до несете закон за кул турно од не-
сување на полицајците со убиј ците, тоа се чо ве ковите права, ако сте 
гладни не бунете се по улици и не кре вајте врева, тоа не е културно. 
Па, откако ќе го направите сè тоа, ние ќе имаме една европска 
дискусија, па со консензус ќе донесеме одлука дали да ве сметаме за 
припадници на човеч киот род или, пак, некој друг вид, 'Хомо Бал-
каникус'. Па, потоа можеби ќе ви дадеме некоја помош во храна, 
огледалца и слични подароци", како што се изрази еден пријател.

Зошто вака Европа се однесува кон Балканот мене лично ми 
стана јасно по една дискусија со уредникот за надворешна по-
литика на најтиражниот италијански весник "Кориера Де Ла 
Сера". Човекот, кој е приврзаник на идејата за ЕУ да му помогне 
на Балканот, постојано го користеше терминот Балканот е зад 
европската куќа (back door of Europe). Одеднаш сè ми се раз-
јасни! Имено, и најврвните европски интелектуалци немаат точ-
на претстава за географската положба и за економскиот по тен-
цијал на Балканот. Ако тие досега не научиле дека Балканот е 
срцето на Европа,  каде што се наоѓа најконцентрираниот дел на 
европската култура и историја, дел кој многу американски ана-
литичари го гледаат како економскиот мотор на Европа, тогаш 
не надевајте се на добри вести од ЕУ сè додека не ги научат 
основните лекции по геостратегија, ЕУ ќе си гледа сеир.  Меѓутоа, 
ова не го оправдува неморалниот однос на Европ ската унија 
кон Балканот, особено доколку се спореди со помошта која на 
европските земји им ја дадоа Американците по нивните војни.

Доколку во Македонија на претстојните избори победи опо-
зицијата и успее да ја спроведе економската либерална пре род-
ба, убеден сум дека ЕУ нема да биде толку интересна колку што 
сега ни изгледа.  

Европската унија, тој наш нов Титов пат од кој нема да скрш-
неме, сè уште се двоуми дали да го приклучи Балканот кон неа и 
со тоа да го европеизира или, пак, таа да си остане таква-как ва 
што е, балканизирана!

Пред четири години, во една анализа за Европа и за нејзи-
ните можности, на страниците на светскиот македонски недел-
ник "Македонско сонце" го предвидовме ваквиот исход. Заклу-
чокот на анализата беше дека Европската унија нема ниту еко-
номски ниту воен ниту, пак, политички капацитет да го ап сор-
бира Балканот. Да се потсетиме. 

При распаѓањето на Југославија, политиката на ЕУ не успеа да ги 
спречи крвавите војни. Кога кризата во Босна и Херце говина пре-
мина во несогледлива човечка трагедија Амери кан ците не мо  жеа 
повеќе да ја следат ЕУ и по неколкудневно воз душно бом бардирање 
ги донесоа Србите во Дејтон на пре го вори. Со тоа заврши војната. 
Слично на Косово, кога ЕУ му се закани на Милошевиќ со војна и овој 
го прифати предизвикот, па НАТО помпезно почна со подготовки 
кога увидоа дека не можат сами ништо да сторат наспроти застарено 
опремена и недообучена, но мотивирана Српска армија. Повторно 
на по мош беше пови кано американското воено воздухопловство за 
да ја скрши вол јата на српските лидери, со што и заврши ко совската 
криза. Тол ку за политичкиот и за воениот потенцијал на ЕУ. За еко-
номскиот навистина немаме коментар, освен пов торно да се пот-
сетиме на блиската историја. 

По завршувањето на Втората светска војна во која се само-
уништуваа културните Европејци и од која излегоа со разур нати 
градови и села, уништена индустрија и десеткувана по пулација т.е. 
крајот на војната го дочекаа како последни свет ски просјаци, 
великодушноста на американскиот народ нема ше крај! Во САД се 
донесе закон со кој се институционализира Маршаловиот план. 
Помош во пари, неповратни кредити, бес платни авиони, возила, 
храна, градење на цели индустрии, из градба на демократски ин-


