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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

РЕГИОН РЕГИОН 

Б А Л К   А Н О Т  С О  Н О В И  Б А Л К  
Б О Д Л   И К А В И  Ж И Ц И ! ?Б О Д Л  

Во текот на изминативе две де це-
нии, несреденоста на балканските 
прашања повторно ги разбранува 

духовите на вечната непомирливост 
меѓу измешаните нации на ова мало 
парче од Европа. На ниту едно место во 
светот не постои толку силна тери то-
ријална расцепканост и разграни че-
ност, како што тоа го има на Балканот. 
Раздвојувањето на југословенските на-
роди од братската федерација до крај 
не ги реши спорните етнички проблеми. 
Доколку за време на Титовата ера на-
родите се љубеа од Вардар до Триглав, 
сега, пак, откако потекоа реки крв низ 
Босна и Херцеговина, Хрватска и Ко-
сово, тешко дека може да се создаде ма-
кар и привидна поврзаност меѓу раз-
личните нации и вери. Работите најбрзо 

Подолго време на 
Балканот функционираат 
држави, протекторати и 
полупротекторати. Тешко 
дека денес меѓу земјите од 
т.н. Западен Балкан може да 
се издвои земја која е 
целосно независна во своите 
одлуки и во внатрешно-
политичките односи. 
Едноставно, нивната 
зависност од надворешниот 
свет во многу нешта личи на 
неоколонијализам. Дваесет 
години на овој наш 
полуостров функционира 
еден систем на 
протекторати, односно 
државни територии со 
ограничен територијален и 
политички суверенитет. 
Нивната домашна или 
надворешна политика 
секогаш не се води од 
волјата на народот или од 
политичките раководства. 

Намерното создавање на 
повеќенационални држави е 
со цел да се оневозможи 
јакнењето на државниот 
субјект пред своите соседи, 
да не може соодветната 
земја да се наметне како 
лидер во регионот или како 
предводник на еден развоен 
проект. Силите на сите 

балкански држави се 
избалансирани и сведени во 
ограничени рамки. На тој 
начин денес на Балканот 
нема една армија, која е 
значително помоќна од 
другите, нема една валута 
која ги покорува другите, 
нема економија која може да 
ги купи сите останати. 

Истовремено, сите овие 
минијатурни државни 
администрации на Балканот 
се недоволно способни да се 
справат со новите 
предизвици и опасности, 
кои природно се развија 
заради отсуството на 
механизми за нивно 
елиминирање. Затоа денес 
сè погласно се зборува за 
нова војна на Косово, затоа 
што Србите биле во тешки 
услови, затоа денес се 
предупредува на распаѓање 
на Босна, на скорешно 
отцепување на Војводина 
или на мека федерализација 
на Македонија. 

Некој повторно си 
поигрува со тврдиот 
Балкански Полуостров. 
Веројатно, геопланетарните 
интереси на големите сили 
на овие простори сè уште не 
се докрај реализирани.

си ги средија Словенците и Хрватите. 
Имајќи ја западната наклонетост тие 
создадоа етнички чисти држави, без 
мож ност да им се повтори војна на на-
ционална основа. 

Но, затоа, пак, состојбите во Босна и 
Херцеговина, Санџак, Војводина, Ко со-
во, јужна Србија, Црна Гора и во Маке-
донија се далеку од решливи. Во сите 
наведени држави, области и региони, 
помалку или повеќе, владее затегната 
национална атмосфера. 

Се коваат планови, се проектираат 
скици, се размислува за нови раздво ју-
вања, отцепувања или автономии. Што 
има уште за делење и за раздвојување? 
Балканот е преполн со гранични жици, 
кои наместо да интегрираат, тие разде-
луваат и враќаат назад. 

Додека Европа повикува на декла-
ративно обединување и создавање 
континент без граници, истата таа пот-

тикнува ретроградни процеси, кои не 
му носат добро никому. Токму таа Ев ро-
па денес е виновна за хаосот кој вла-
дее во Босна, за анархијата која со го-
дини е присутна на Косово, за топло-
ладните односи меѓу Македонците и 
Албанците, за зовриената состојба во 
Нови Пазар и во Прешево, за смешната 
црногорска државна структура. Ста-
билноста на Европа и нејзиниот дол го-
рочен развој зависат токму од ста бил-
носта на балканските територијални 
сегменти. Без мирен и стабилен Балкан 
старата дама ќе тапка во место и сè 
уште ќе мора да се затскрива во па-
зувите на големите сили од Истокот и 
од Западот. 

На регионот не му се пишува арно. 
Последниве седмици многумина  пред-
видуваат војни или во најмала рака 
инциденти. Кому му оди во прилог но-
вата балканска игра, која треба да биде 
обоена во црвено? Не верувам дека 
Балканците тоа го сакаат. Тие се уморни од 
крв, геноциди и глад. Тие бараат нешто 
поинакво од она што веќе  неколку пати 
им се случило.

БОСНА СЕ ПРЕТВОРА 
ВО БАЛКАНСКИ 

АВГАНИСТАН
Дипломатите од западните земји 

почнаа засилено да предупредуваат на 
состојбите во Босна и Херцеговина. Та-
му нешто смрдело. Вашингтон и Брисел 
гледаат досега најголема опасност оваа 
држава да се распадне на три тери то-
ријални единици. Најзагрижени за вак-
виот расплет на настаните се Ричард 
Холбрук и Педи Ешдаун, творецот на 
Дејтон и поранешниот претставник на 
меѓународната заедница во Сараево. 

Апелите за единство на Хрватите, 
Србите и Бошњаците стануваат здо-
девна приказна, која не сакаат да ја 
слушаат ниту мали деца. Стратегијата 
на ЕУ е комплетно пред распаѓање. Таа 
повеќе не е функционална. Ниту аме-
риканската администрација не пока жу-
ва знаци на интерес да се средат од но-
сите во државата, која сè уште е про-
текторат. 

Појавувањето на новите светски 
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По независноста на Косово, а потоа и на 
Абхазија и на Јужна Осетија, се поставува 
прашањето кои се критериумите за при-
знавање на независност и кој одлучува за тие 
критериуми. Сè ова би нè довело до речиси 
50 суверени држави на територијата на Ев-
ропа. Нормално, некои ќе речат дека не за-
висноста на Фландрија, Шкотска, Баскија, Ка-
талонија и Корзика не е можна... Дали секоја 
група која тоа ќе го посака може да има своја 
сопствена држава? Дали на тоа има право 

мојата изборна единица Јоркшир, која е мно-
гу поголема од Луксембург? Можеби Ги брал-
тар? Зголемувањето на бројот на ново со-
здадени држави може да предизвика трка за 
вооружување, бидејќи тие земји ќе тежнеат 
да развијат своја војска за да се одбранат од 
вистинските или од привидните опасности 
кои доаѓаат од нивните соседства.

Ричард Корберт, 
заменик шеф на британските лабуристи 

во Европскиот парламент
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проблеми ја фрлија Босна на мар-
гините на интересот на меѓународната 
заедница. Поради тоа, сега таа е плодно 
тло за развој на екстремните облици на 
тероризам, шверц и нелегална трговија, 
во која често учествуваат и меѓу на-
родните мировни сили, кои таму се рас-

поредени. Во стратегијата на Ал каида 
Босна и денес важи за клучна алка во 
светските терористички текови. Таа е 
главен пункт на глобалниот тероризам, 
полигон од кој во иднина ќе се атакува 
против западните земји. Израелските 
служби доаѓаат до фрапантни податоци 

за наплив на фундаменталисти во Бос-
на, како и за центри за обука кои сè уш-
те ги има во многу градови, кои се под 
контрола на муслиманското население. 
Најмалку 400 борци на Ал каида сè уште 
дејствуваат во оваа поранешна југо-
словенска република и имаат тесни 
врски со меѓународната терористичка 
мрежа. Израелските агенти најголема 
опасност гледаат во новите одреди со-
ставени од исламски фундаменталисти 
од неарапско потекло, со бела боја на 
кожата. Тоа се идните борци на Ал 
каида. Од полигоните во Босна, преку 
добро обезбедени патни канали, се 
упатуваат на различни локации во 
Централна и во Западна Европа. 

Уште поголема опасност за Балканот 
претставува староновата форма на кон-
зервативен ислам, олицетворена преку 
дејствувањето на вехабиите. Од година 
в година нивните позиции на Балканот 
сè повеќе јакнат, а најзаслужни за тоа се 
донациите кои пристигнуваат од Сау-
диска Арабија, која е најголем промотор 

Босна никогаш не може да се распадне на мирен 
начин. Затоа, единствената перспектива за неа е за ед-
ничката ид нина. Жалам што трите народи живеат еден 
покрај друг, а секој од нив има свое толкување на за-
едничката држава и настојува тоа со сила да им го на-
метне на другите. Ат мо сферата во Босна ја трујат по-
стојаните обиди на Република Српска да ја ослабнат фе-
дерацијата, додека истовремено од Сараево при стиг-
нуваат нереални ветувања дека српскиот ентитет ќе 
биде укинат. Распаѓањето на Босна ќе значи дека про-
паднала и целата меѓународна концепција за мулти-
етничност. 

Мирослав Лајчак, висок претставник 
на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина

и финансиер на ова движење. Денес, 
најфанатичните муслимани на Балканот 
се вклучени во организацијата Активна 
исламска младина, која има повеќе од 
2.000 членови, како и во групата СОС 
Босна, која ги обединува приврзаниците 
на Абу Хамза ал Мисри.

БОСАНСКИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ СÈ ПОГОЛЕМА БОСАНСКИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ СÈ ПОГОЛЕМА 
ЗАКАНА ЗА ЕВРОПАЗАКАНА ЗА ЕВРОПА


