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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ГРАЃАНИТЕ ПРЕД    ОЛГО СЕ ВОЗАТГРАЃАНИТЕ ПРЕД   
ВО ТУНЕЛОТ Б   ЕЗ КРАЈВО ТУНЕЛОТ Б  Неодамна промовираната книга 

"Кризи и транзиција" на д-р Бла-
гоја Марковски, полковник во 

пензија, предизвика големо внимание 
кај стручњаците од Армијата и кај ли-
цата кои се занимаваат со политичко 
безбедносни прашања, бидејќи науч-
ната јавност осознава нови аргументи и 
факти за кризата во Македонија, до која 
дојде во 2001 година.

Но, македонската 2001 година не 
прет ставува издвоена или посебна 
тема, туку се комплементира со кризите 
во регионот и пошироко, каде се слу-
чуваат интересни геостратешки поме-
стувања, кои се во контекст на гло бали-
зационите процеси во светот. 

"Ако се направи пресек на тен ден-
циите на мировните процеси и она што 
се случува на глобален план, поточно 
во Европа, ќе заклучиме дека се воспо-
с тавува нов светски поредок, кој по-
чива врз принципите на демократијата, 
на глобалниот пазар, мирот и почи ту-
вањето на човековите права", истакна 
деканот на Филозофскиот факултет 
д-р Трајан Гоцевски на промоцијата на 
кни гата.

Меѓутоа, иако овие доблести се вр-
вен дострел на цивилизацијата, сепак и 
во XXI век современите процеси ја мул-
типлицираат силата, се зголемува арсе-
налот на средствата за масовно униш-
тување, а во многу случаи силата сè 
уште се јавува во улога на арбитар во 
решавањето на проблемите меѓу др-
жавите. 

"Војната како феномен остана на сце-
на речиси без прекин, така што таа за 

По Втората светска војна 
на овие простори се 
случувале три-четири 
војни годишно, при што 
биле ангажирани голем 
број луѓе.

Од аспект на 
благосостојбата и мирот, 
би требало тие многу да 
придонесуваат за 
смирување на состојбите, 
особено затоа што 
војната, кризите и 
немирните ситуации 
исфрлаат милиони луѓе од 
економскиот систем, кои 
наместо да создаваат 
блага се употребуваат за 
создавање кризни 
ситуации.

Балканот стана судбина, а мирот по-
сакувана состојба", констатира Гоцев ски. 

АКТИВИРАЊЕ НА 
СТРУКТУРИТЕ

Книгата "Кризи и транзиција" од д-р 
Благоја Марковски презентира анализа 
на некои основни горливи проблеми 
на безбедноста и врз основа на тео рис-
ките согледувања и истражената емпи-
рија на актуелниот проблем, во врска 
со настанувањето на кризите и на криз-
ните состојби во државите во процесот 
на транзиција, како што е и Република 
Македонија, дава предлози за можнос-
тите за превенција и за неутрализирање 
на ризиците и на заканите, кои се ја ву-
ваат во текот на трансформацијата и раз  -
војот на демократското општество. 

Оваа научна студија ја зафаќа и про б-
лематиката на промените во општес т-
вените односи, односно политичко-еко-
номската транзиција на општес тво то, 
во корелација со тоа и трансфор ма-
цијата на секторот за безбедност на 
земјите кои преминуваат кон демо кра-
тијата. Од тие причини книгата е по де-
лена на три глави. Во првата глава ав-
торот ги истражува ризиците и заканите 
по безбедноста на националната др жа-
ва, каде во услови на сложен и ком-

плементарен премин кон демократија, 
посебен акцент им се дава на специ фич-
ностите кои ги создаваат предизвиците 
по безбедноста, како и внатрешно-др-
жавната криза која е последица од 
процесот кој трае повеќе од деценија 
ипол. Во втората глава полковникот 
Мар ковски прави компаративна ана-
лиза на проблемите во врска со спро-
ведувањето на политиката за безбед-
ност и одбрана, која при создавањето 
на внатрешно-државната криза би тре-
бало да ги активира структурите на сис-
темот за управување со кризи на те ри-
торијата на земјата. Значењето на ме-
наџментот за управување и разре шу-
вање на внатрешно-државната криза 
претставува основа за решавање на 
ова сложено прашање. При тоа, истра-
жувачот прави обид да се претстават и 
можностите на колективните системи 
за сигурност и безбедност во упра ву-
вањето со кризи и на таа основа се по-
сочува на неопходноста од изградба на 
национален систем, кој во коалициски 
формат може директно да дејствува во 
управувањето со силите и со средствата 
за решавање на внатрешно-државната 
криза. Третата глава ги посочува пер с-
пек тивите и можностите за оптимално 
приспособување на процесите за мир-
но решавање на внатреш нодр жав ната 
криза, при што посебен сегмент му се 
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посветува на проблемот на реин тегра-
ција на територијата и на насе ле нието 
во земјата.

ПЕРСПЕКТИВИ И 
МОЖНОСТИ

"Теориската база на овој труд прет-
ставува реална рамка во која се ана ли-
зирани проблемите од сферата на без-
бедноста, со посебен акцент на ризи-
ците и на заканите по системот за на-
ционална безбедност на Република Ма-
кедонија, како дел од меѓународниот 
безбедносен систем. Оттука, се намет-
нува прашањето дека во современите 
меѓународни односи државите насто-
јуваат да ја обезбедат својата перспек-
тива низ промоцијата на своите поли-
тички и општествени вредности. Оние 
држави кои тоа го прават помалку ус-
пешно ризикуваат да ја изгубат својата 
моќ, често пати независноста, а поне ко-
гаш и опстојувањето. Посебно е инте-
ресен делот кој се однесува на предиз-
виците и на заканите по националната 
безбедност, како и последиците од 

делот кој се однесува на субре гионал-
ната соработка на земјите на Југоис точ-
на Европа, која има задача да им по-
могне да можат да се справат со евен-
туалните закани по мирот и стабил нос-
та, но и да понуди решенија кои ќе зна-
чат забрзан и динамичен економски 
развој и перспектива за државите, што 
подоцна ќе значи и нивно интегрирање 
во европското семејство. 

Резултатите кои се добиени од истра-
жувањето даваат бројни показатели 
кои создаваат можност за анализа и за 
синтеза на фактите кои се поврзани со 
истражуваниот проблем, како и отвора-
ње нови прашања кои во иднина би 
требало да се истражуваат. Во основа, 
трудот ќе придонесе за развивање на 
механизмите и на инструментите за спра-
вување со потенцијалната криза.

Преку својата основна замисла, прак-
тичната реализација на генералната 
определба за истражувањето, самата 
концепција, структура и применетата 
методологија, на овој ракопис му го да-
ваат атрибутот на остварување со ис-
клучителна научна и апликативна вред-
ност", оценува д-р Трајан Гоцевски во 

бедноста во услови на кризи и тран зи-
ција и го воведува читателот во про це-
сот на трансформација и развој на де-
мократското општество.

Од политиколошки аспект, овој труд 
е прв обид во земјата и пошироко те-
мелно да се опфатат кризите и тран зи-
ци јата во сите нивни димензии и развој 
во постојниот општествено-историски 
кон  текст, со цел да се разоткрие нив-
ната вистинска природа. 

Авторот ја постави тезата дека те ме-
лите на кризата и транзицијата редовно 
идеолошки се јавуваат замаглено, ск рие -
но, преку манипулирање на јавното ми-
слење. Меѓутоа, со примена на научната 
метода тој успеа да ги до лови соци јал-
но-политичките корени и заедничките 
битни својства на сите фор ми кои до ве-
дуваат до криза и ја заба вуваат тран-
зицијата. Тој ги отвора сите претпо став-
ки за подлабоко разгле дува ње на кри-
зата од сите аспекти, во ус лови на тран-
зиција.

Ваквиот пристап кон обработката на 
трудот го нагласува и го афирмира не-
говото општествено значење и во из-
весна смисла му дава универзален ка-
рактер. Трудот нуди перспективни пред-
лози за можни решенија во справу ва-
њето со кризни ситуации и внатреш-
нодржавни кризи.

Токму луцидноста и интуитивноста 
на авторот помогнаа да се приближи 
феноменот на кризата и на транзицијата 
на едно секојдневно општествено раз-
мислување за вистината за времето во 
кое работиме и живееме. А тоа со цел 
што порано и подобро да сфатиме дека 
животот е интеграционен процес во кој 
истовремено и нераскинливо се испре-
плетуваат минатото, сегашноста и идни-
ната.

Овој труд се појави во вистинско 
време, бидејќи укажува на проблемите 
со кои се сретнува македонскиот човек 
во овој транзиционен тунел, чиј крај е 
недогледен.

'Кризи и транзиција' е интересен, ак-
туелен и многу корисен за пошироката 
публика, а особено актуелен за оној кој 
се занимава со оваа проблематика би-
дејќи поседува научна вредност и прак-
тично значење.

Препораките ќе најдат директна при-
мена во едукацијата и зголемувањето 
на квалификацијата на експертите од 
специјализираната администрација, а 
ќе зазема значајно место на листата на 
неопходна литература за проучување 
на геополитичката и на воената и ми-
ровната мисла во земјата во транзиција 
и пошироко во светот. Таа ќе го пре-
дизвика вниманието не толку со самите 
содржини што се опфатени во него, ту-
ку по начинот и придонесот како тие се 
третирани. Се работи за труд кој ги про-
ширува нашите сознанија за едно пре-
свртно и бурно време во кое голем број 
граѓани се наоѓаат на маргините на 
својата животна егзистенција", истак ну-
ва во рецензијата за книгата, гене ра лот 
Ристо Дамјановски.

опас  ностите со кои се соочуваат др-
жавите, особено во услови на кризни 
ситуации. Во тој контекст, во рамките на 
трудот се претставени проблемите со 
кои се соочува државата при градењето 
на политиката за безбедност и одбрана 
и како системот треба да реагира во 
услови на криза. Особено е истакнат 

својата рецензија која е составен дел од 
книгата.

НАУЧНИ МЕТОДИ
"Трудот 'Кризи и транзиција' од д-р 

Благоја Марковски претставува научна 
студија од областа на воената мисла и 
политикологијата. Од теоретски аспект, 
врз база на нови сознанија, факти, про-
длабочена анализа и јасна мисла, се-
стра но ги осветлува сложените и гор-
ливите проблеми на одбраната и без-
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