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КНИГА СО ЦВРСТИ ДОКАЗИ И РЕЛЕВАНТНИ 

ФАКТИ  

Селим Ибраими го познавам според капацитетот кој 

го има , како професор по меѓународни односи на 

универзитетот Вебстер, кампусот на Scott A0ir Force. 

Селим беше присутен во класот на Хуманитарните 

Прашања-мировните мисии на неуспешните држави . 

Во времето кога  бев таму,го најдов Ибраими како еден 

студент со извонредна способност за комуникација, 

пишување, и одржување  говор. Селим беше еден од 

најдобрите студенти и имаше сбособност да ги 

абсорбира компексните прашања и да ги прави како 

критични точки и тие точки да ги артикулира  на 

експресивен начин. Селим предлага една книга за 

Балканот и спротиставените интереси на САД, Русија 

и Кина. Селим поседува енциклопедични познавања за 

Балканот. Има знаења за историјата, економијата, 

политиката и кутурата на регионит. Тој  ги 

илустрира многу добро комплексните прашања за 

геополитиката меѓу Балканските земји и 

потенциално на спротиставените интереси меѓу 

Русија, Америка и Кина. Во текот на Историјата, 

Балканот преставувал буре барут и придезвикал 

глобален конфликт и денеска воените стратешки и 

економскире ривалства помеѓу големите сили можат 

да отворат еден нов конфликт. Винстон Черчил во 

едно радио директно исјавил дека Русија е нешто што 

е завиткано со мистерии, а во внатрешноста една 

енигма.  Истата изјава денеска може да се употреби 

за Балканот и будењето на Русија. Селими во својата 
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книга ќе ја отвори оваа мистерија со релеванти 

факти и цврсти докази за чуствитителните 

прашања со кои се соочува Балканот. 

Дејвид Бајрон Ратлиф, Професор по меѓународни односи 

на Универзитетот Webster, Scott Air Force Base,( 

поранешен функсионер на интелегенција и планирање, 

Дивизија на програмите и плановите, Дирекција за 

Интелегенција U .S.TRANSC O M) (TCJ2-P) 
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СИНОПСИСОТ МА ГЕОПОЛИТИЧКАТА 

ИДЕОГРАФИЈА 

Еден панорамски преглед на односите помеѓу 

историјата и географијата, помеѓу демократијата и 

автократијата. Меѓу ентичките групи и евро 

атлантските процеси и воспоставување на 

влијателните  точки на Балканскиот регион и 

пошироко. За оваа се рабти во книгата Студениот 

Мир на авторот Селим Ибраими. Напишана во 

временски пероид од 2 до 3 години, оваа книга дава  

,клучна тангента на  ридефинирање на 

геостратешките интереси на Балканот, и на крај на 

површина излеле на необјавена војна ( студена), до 

некаде  помеѓу млади  актери и старите амбиции. 

Балканот, навистина со векови и декади служел како 

историкса лабораторија, каде големите сили ги 

пробувале империалните амбиции и нивната 

биолошка етносоциалната и економската 

издржливост, против денешните и вчерашните 

ривали, против  географијата која не подклекна пред 

историјата, спроти амбцииите на државноста на 

малите народи за да ја репозиционират својата 

иднина на овие тешки контексти на геополитиката. 

Селим Ибраими, сега е еден автор со искуство во 

областа на сигурносните студии и геополитиката, 

подготвен во еден престижен универзитет во САД и е 

добар познавач на политичките актуелности на 

Балканот и пошироко. Својата пилитичко-

историската експлиција ја стави во диоптријата на 

истражување преку еден бруто материијал и секогаш 
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е дименсионирана во фокусот на глобалната и 

регионалната сигурност како и на енергетските и 

финансиските ривалства.  Во историски контекст, 

според Ибарими, Балканот никогаш не бил под 

влијание на внатрешните  фактори, но повеќе од 

ривалните интереси на големите сили, кои ја 

утрврдиле судбината на  немоќните народи за да ги 

водат порцесите или останале надвор од нив. Борбата  

за територија и геполитичка положба продолжува и 

денес, пишува Ибраими, и ја разгледува паралелно со 

процесите за еден нов Балкан интегриран во ЕУ и 

НАТО. После немање на аргумнетите за факторите 

кои биполарната конкуренција ја прават посилна, 

авторот забележува дека военото-поле во декадата 

во која живееме е концентрирана на Централната 

Европа и на Балканот, се разбира помеѓу 

американците и русите а посебно оваа, тој го заснова 

на еден нова заканувачка реалноста, како што е  

воспсотавување на американските ракетни системи 

во Полска, Романија, Бугарија и во еден дел на Турција. 

Фокусирајќи се на политичкиот и социланиот 

милиениум на Балканот, авторот на крај извлекува 

интересни заклучувања над дисонантни ставови на 

одлучувачките  големи центри во вркса со 

регионалните случувањаопфаќајќи ги и тие околу 

руската окупација на Крим. Имајќи го во предвид 

фактот дека Балканот е регион што секогаш бил на 

мета на надворешните сили, и понатамо продолжува 

да служи како поле каде ќе слетуваат и уште други. 

Авторот право истакнал дека на овој коплексен 
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рубикон на интереси бил и Вашингтон, тој што 

секогаш  ги надополнувал недостатоците на Брисел, 

особено во однос  со руските политики. Според него, 

Вашингтон гледајќи ја слабоста на ЕУ, по 

дипломатските посматрувачи, го користи моментот 

за да ги  унапредува геостратешките позиции во  

регионот против Русија. Исто така и конфликтот 

меѓу Србија и Косово за американците беше во корист, 

за да ги зајакнат нивните позиции на Балканот. 

Истовремено во книгата се анализира и откривањето 

на глобалното инволвирање на Кина,  вклучувајќи и на 

Балканот,  кој е еден терен на големите сили кои се во 

потрага по стратешките цели.  Успехот на 

запанданата дипломатија во Косово, особено за 

напредокот на разговорите Приштина-Београд, на 

авторот му дава многу факти за да констатира дека 

ова е голема  американска предност против руските 

интереси на Балканот. 

Американската битка за спречување на руското 

влијание се одвива и во Македонија, Сербија, Црна Гора 

и секаде. Но, оваа битка имаше  и своите слабости кои 

беа примени и од самите конгресмени и од  познатите 

амеркинаски личности. 

Цитирајќи го американскиот сенатор Крис Марфи 

авторот ги открива овие слбаости, кој рекол дека 

американската влада треба повторно да се 

реорганизира  на Балканот. Тој се ангажираше за 

воените корпорации и телекомуникаците да почнат 

та инвестират во регионот за да го избалансираат 

руското влијание. Додека пак кога се работи за 
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Македонија, сенаторот Марфи бараше да се работи на 

подобрувањето на состојбата на албанскиот народ. 

Оваа американска загирженост авторот ја забележал 

веднаш по руската инвазија во Украина, настан кој 

имал глобален и регионален импакт, вклучувајќи го и 

Балканот, особено државите кои дента беа со Брисел, 

а ноќта со Москва. Тоа повеќе кога Русија и друигте 

силе заземаат места и инвестираат во 

инфаструктурата на Балканот. Според печатот кој 

го консултирал авторот е заклучено дека САД-  

заостанува во оваа област. 

 Новата реализација за Македонијата и Балканот, 

вели авторот, започнува се Америка и американскиот 

концепт. Тој истакна де балансот обезбеден од САД,  за 

повеќе од две декади се тестира и од внатрешните 

фактори  во Македонија.  Американската политика 

секогаш беше сојузник на напорите на соседите на 

Македонија , но особено на албанските аспирации од 

Косова за независност од Србија, американската 

политика работела за засилувањето на  

таканаречената Јужна платформа на Балканот, која 

бара директен ангажман на американските сили за да 

ја спречат новата дестабилизација. Овој американски 

ангажман, според авторот доаѓа да ја сопре новата 

закана. Се работи за кинеското пристаниште во 

Грција, кое ќе  служи  да го пормени балансот на 

големите сили на Балканот, и на овој начин ќе проба 

да влијае  и врз односот на силите на соседните 

држави со Македонија и обратно. Таа што доаѓа како 

информација формирана со факти и детални анализи 
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во оваа книга на читателите им дава референтни 

точки за подобро да го разберат движечкиот брод, 

таканаречен Балкан, кој секогаш се соочува со бранови: 

европскиот сон е во криза, Русија во офанзива, 

неинтегриран Балкан во западните структури, 

дилеми и најави на новите геопилитики.  

Фактографската важност на оваа книга стои во 

соодносот со реланостите над една флуидна реалност   

од геополитичка гледна точка. Но, овие вистини не 

доаѓат сами, бидејќи авторот конслутира едне куп 

извори и библиографкси референти, институции и 

автори за да ни донесе целосна идеографија на 

регионот, како и на Балканот, Во синопсисот на оваа 

идеографија, Селим Ибраими на читателите им ги 

носи највисоките точки на глобалната биполарност, 

кои се рефлектираат и на Балканскиот микроплан, без 

да ги поминеме и темите кои тој со посветеност ги 

третира, како што се; националната визија помеѓу 

идеологијата и етничката припадност, Македонија  во 

новата рукста и американска геопилитика, 

корупцијата во фрагилните држави, и регионалните 

миграции,  глобалниот тероризам, геополитичките 

трки за југот, евроскептицизмот и американската 

загирженост за Македонија, меѓународните  

платформи за бесбедност, Американците, 

Европејците, и Русите во новата балканска 

геопилитика, коридорите на  ЕУ влијанието и САД во 

Македонија, САД се зајакнува во Источна Европа, 

Балкан се лизга кон кадворешните сили: Балкан, НАТО 

и Евро-Азиска унија: Пан-Руска унија и Македонија: САД, 
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криза во Криме и прашањето за името: заканувачките 

фактори и Путинизмот ; Проширувањето на НАТО и 

дилемите на Македонија, првите знаци на новите 

судири на Балкан, Америка, ЕУ, Турција, Русија и Кина, 

Балкан иалбанците во политиките на големите сили, 

Балканската унија, геополитичкиот баланс, 

регионалните ривалства во балканската игра, Балкан 

во следната декада и алијансата против Америка и др. 

Нашите библиотеки ќе добијат една книга каде на 

еден скромен начин  се анализира геополитиката. На 

авторот Селим Ибраими му преостанува да продолжи 

со своето амбициозно  истражување, имајќи во 

предвид дека оваа книга е како една здрава платформа 

од каде може да се збогати со нови идеи и знаења. 

 

Емин Аземи, професор на СЕЕУ во Тетово. 
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ВРАЌАЊЕ  НА ГЕОПОЛИТИКАТА 

Геполитиката   и аргуменитите што ги употребува 

за да се наметне на политиката како владин акт игра 

клучна улога.  Покрај класичните концепти на 

геополитиката кои се сметаат за етаблирани на 

теоретскиот систем, во последните  децении  

сèповеќе го земат во предвид и тоа алтернативното 

разбирање на ограничените процеси на просторијата, 

кои традиционалната геополитика ги сфаќа како 

средства во корист на политичката моќ. Овој 

пристап , очигледно го  има во предвид авторот на 

книгата „Студениот мир“ во целост, од првото 

поглавје, каде во фокусот ги има руско-американските 

судири на Балкан и до последните случувања  и де 

факто е израз на враќањето на геополитиката со 

неговите сили, која за објект ја има  Македонија во 

новата руска и американска  геопилитика. Сега не 

станува збор за воена анкесија на малите држави, 

дејство кое класичната геополитика го образложи 

третирајќи го како еден „ нормален процес во 

циклусот на развојот на државата“. 

Врз основа на теоријата на геополитиката, особено од 

теоретксата гледна точка на неореализмот ( 

најпознатите преставници се Кен ет Валз, Анри 

Кисинџер и Збигниев Брезински),Балкан, повторно 

резултира со извонреден интерес како за 

американските интереси така и за руските, 

германските, француските и дркои имаат критично 

кислење кон традиционалното геополитичката идеја. 
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Авторот на книгата „ Студениот мир“  потврдува 

дека има солидно знаење над овие геополитички 

настнани и според тоа успеа да ни пренесе голем борј 

на подтатоци за тоа зошто Балкан, и понатаму 

останува област на интерес на американската 

геопилитика и причините зошто судбината на X X I за 

овој дел на Југоисточната Европа е поврзана со САД.  

Но, покрај тоа, особено по ослободувањето на Косово 

(1999), Европската Унија имајќи сè поголема улога во 

регионот, се покажа како суперсила посебно во 

економската и финансиската сфера. Произведувајќи 

речиси една третина на ГДП на глобално ниво, Европа 

(како унија на 28 земји) стана „ економска сила од прва 

класа, способна да конкурира на САД и на азиските 

економии и да преговара од еднаква позиција со нив за 

прашања од трговија и меѓународните финансии“ 

(Каган 2004:21, цитат од Фатос Тарифа, судбината на 

векот; американска хегемонија,  европските 

алтернативи и предизвиците на Источна Азија, 

Тирана 2012, стр.150). Односно по  подлабочувањето 

на финансиската криза особено соочувањето со 

грчката криза, де факто Германија стана доминантен 

фактор, и неколкумина аналитичари изјавија дека „ 

европското прашање  може да се смета пред се, 

германско прашање“... 2. 

 

2 Фатос Тарифа, Судбината на векот ,  американската 

хегемонија, европските алтернативи и предизвицте 

на Источна Азија, Тирана, 2012 стр. 148 
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Книгата „ Студениот мир„ има четири поглавја. На 

прв поглед изгледа се многу, но некој од нив се 

пократки Овој факт го прави попривлечен читањето, 

бидејќи пораката е јасна, телеграфски. 

Самиот наслов на статијата е една поговорка. 

Недовршената балканска историја. Македонија, Косово 

и Босна се соочуват со голема битка која има за цел 

зачувување на идентитетот, суверенитетот и 

територијата е најасниот заклучок на авторот.  

Фактички проблемот со идентитетот во оваа рамка 

ја имаат македонците и до некаде и црногорците, 

додека со зачувување на суверенитетот и 

територијата се соочуват ови републики на Балкан. 

Се чини дека авторот не си поставил за задача да ги 

бара реалните причини на оваа состојба. Тој само 

телеграфски ги поставува прогнозите како може да се 

излезе од ова кризаа која го враќа регионот повторно 

во состојба на „буре барут“ 

„Потпишувањето на договорите и мировниот процес 

помеѓу балканските влади, ќе го движи регионот кон 

трајна безбедност е економска стабилност“ заклучува 

авторот. Но, според едно меѓународно читање 

„албанското прашање“  сега е нотарски факт: надвор 

од границите на албанската држава-политичката 

Албанија, во рамките на етничка територија, има 

толку албански народ колку што има внатре и во 

државата. Овој факт остана истиот, стариот, 

незавинсо од создавањето на втортата албанскат 

република-Косовска република (2008) и независно од 

постигнување на Охридскиот договор (2001) со кој 
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заврши меѓуетничкиот конфликт, не може да се  каже 

дека е решено. Во многуте погљавја од книгата се 

поставени дилеми околу изгледите на перспективата 

на регионот и неговото интегрирање во ЕУ и НАТО, 

имајќи како цел остранување на Балканот од 

орбитата на руската геопоилитика.  Насловите 

„Американците,  Грците и името на Македонија“ и 

„Македонија оди кон зачудувачка оска?“ се продкут  на 

оваа област за која се интересира авторот.  Ако 

првиот има работа со перспективите на решавањето 

на замрзнатите македонско-грчките конфликти  

околу името  на Македонија, кои во суштина влијаат 

на идентитетот на Македонија. Вториот наслов за 

преокупација ја има иднината на Македонија во случај 

на реконфигурација на политичката карта според 

српските апетити.  Движењето на Македонија кон 

ексцентрична насока, како што вели авторот, ќе ја 

отвореше пандорината кутија која во суштина повеќе 

се занимава со подготвување на регионот „за една 

геопилитчката серија“ како што вели   авторот и со 

самото враќање на „геополитиките на кодови“. Ако се 

случи ова,  сигурно ќе се случи поради погрешната 

изложеност на навдорешната  македонскат политика 

и авторот предупредува дека опасноста е многу 

евидентна.  

„Светските сили имат интереси и политики кои 

малите држави немале можност и извори да ги 

разберат“. Тука, на Балкан, кој е исполнет со скриен 

национализам, историјата може да предизвика 

вибрации“ со право заклучува Селими. Ова е и 
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причината зошто Балкан повторно нѝ се претвори во 

областа за доминација, каде авторот ја има за објект 

на анализа  своите  материали „Почетокот на новите 

Балкански судири“ во ова е сфера сосема случајно доаѓа 

и текстот со наслов „Проруската унија и Македонија“ 

која понатаму служи за прославските идеи како 

сакана хартија. Последните години ја потрвдиле 

реалната. Претпоставката на авторот Селим за 

Србија и националната влада на ВМРО- ДПМНЕ, ЕУ и 

НАТО остануват „второто решение на 

геополитичките приоритети. Геполитичката трка 

за југот веќе е почната. Се чини дека овие се некои 

причини зошто еден куп  надворешни аналитичари  се 

спремни да заклучат дека де факто Балкан се ноаѓа 

пред новиот тренд, кој ќе биде завршен со некои 

очекувани корекции на политичката карта со цел да 

се постигне долгорочна стаблиност и евро-

атлантските интеграции да се разгледуват како 

средство за зачувување на стабилитетот на Балкан. 

Со ова очекувама реконфигурација на Балкан и која ќе 

биде положбата на албанците? Оваа прашање го 

поставува авторот и се обидува да даде неколку 

одговори во неколку стати или коментари или др. Ова 

авторот го прави перфектно, имајќи го во предвид 

како инструмент новото геополитичкото 

истражување на Балкан, кој веќе ја рефлектирал во 

новата поделба на полуостровот. Покрај руските 

геопилитичките интереси, очекуваната 

реконфигурација на Балканот сега  има и нов 

предизвик: селење на луѓето на Истокот и хаосот што  
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создават тие во Европа. Европејците, за оваа се чини  

дека се приморани да живеат со реалниот хаос шта јо 

создаваат луѓето од Истокот, додека  виталноста на 

народите на регионот  на Југоисточната Европа 

повтопрно се стави на тест.  

ЗАКЛУЧОК  

Американскиот век е напред и ова е многу значајнo за 

народите што не можат да проектират сила. 

Напредокот и развојот сигурно дека ќе преставуваaт 

предизвик за новите влади. Национализмот и 

геополитиката на XIX  во некои моменти  ќе ги 

поместува некои балкански земји. Овие се некои од 

најважните заклучоци што ги открива авторот. 

Ерата што ја означува продолжената транзиција во 

Југоисточната Европа, по завршување на Студената 

Војна, додека периодот од 1991 до 2001, со право, се 

смета како „ посматрачка игра„ каде се позиционират 

меѓународните актери. Во ова патување „Европа беше 

во потрага по својот пат „додека се чини истата 

судбина ќе ја имаат и албанците“. 

Садри Рамабаја, професор на Универзитетот 

Илириа-Приштина  
3Erich Follath/A lexander Jung (botues), “Der neue Kalte Krieg - Kampf 

um die Rohstoffe”, Hamburg, 2006, стр. 15 
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ВОВЕД  

 

Светските и балканските конфликти на ХХ век 

завршија со катастрофални човечки загуби и промени 

на территорите. Од овој историски поглед се чини 

дека оваа недовршена сосотојба не води кон истите 

предвидувања како ќе изгледа овој век или деценија на 

Балкан позната како .„Магичната топка“ неможеме 

да ги предвидиме сите случувања и промените во 

меѓународниот систем  и помалку геополитиката. 

Невозможно е да ги предвидуваме односите на сите 

држави и невладини актери во меѓународните односи. 

Но сепак, ако ја следиме геополитчката методологија 

може да ги забележиме раните елементи на развојот 

на еден географски терен и политички и да ги 

утврдиме  врските помеѓу нив на имплементацијата 

на нивните политики од страна на владите. 

Прогнозата е проблем на причината за да го 

редуктира непознатото како  вариабла на 

геополитичките студии. За да го анализираме 

непознатото, за да ги идентификуваме можностите 

поврзани со разните резултати, за да ги остраниме  

големите грешки кои ја соочинуват суштината на 

геополитичката прогноза. Разните методи на 

прогнозата во меѓународните односи се соодветни за 

да ги анализираме комплексните проблеми. За да ги 

предвидиме случувањата во меѓурандоните односи е 

тешка работа, бидејќи имаме работа со серии на 

променливи мерења на непознатото. Прогнозата во 

класичната геополитика е позната како „научна 
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професија“. Но сепак, причината, логиката, 

методологијата и  интелегентните податоци се еден 

од нјаважните елеменети со кои експертите се 

служат за да да ги решаваат факторите и промените 

(вариаблите) во меѓународните односи.  Затоа  овие 

анализи се базираат врз основа на оваа класична 

геополитика која резултира со тоа што е поблиску до 

настаните на Балкан и Европа.  Третирањето со 

методата „Баѕ е-сиан“ на геополитичките движења е 

еден од основните модели што сум го развил и сум ги 

употребил  за да ги видам извештаите на силите кои 

имат перпсектива. 

Емпириските податоци и тие наблудувачките за да се 

разбере социјалната и политичката реалност од 

Никола Макиавели се добра основа професионално  да 

се предвидат геополитичките случувања. Еден 

реалист од меѓународните односи  нема можност да 

го разотркие сегашниот бес, еден фонд на минатотот 

на историјата на  Европскиот регион и 

неизвеснтостата штаја фати денес  Балкан. Ерата 

на трансфомациите почнала со Македонија на 

Александар Велики со современите закани на не 

државните актери и на крај со воената кампања на 

Русија во Европа. 

Нерешените случаи на царствата кои владееле со оваа 

политичка географија, денеска се враќаат за некои 

земји- народи во форма на напори за преживување. 

Додека глобалните кинески вклучувањљ, секаде и на 

Бљалкан, ја зајакнуваа трката на големите сили по 

потрага на статешките цели на поврзување за 
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доброто на националните економии. Тенденциите за 

нестабилност пордолжуваат и покрај меќународното 

присуство и наблудувачките сили, како случајот во 

Косово и Босна. Но државната дилема за сигурност на 

балканските држави стои на владините тенденции за 

да одат назад а не напредуваат. Овие држави од една 

страна бараат  членување во НАТО и ЕУ а од друга 

страна  потпишуват стартешки договори со Русија, 

Кина или Африканските држави, како форма за да ги 

балансираат американските интереси во регионот и 

пошироко. Руската политика и рускиот лидер ги 

имитираат личности и политички лидери од Источна 

Европа и Македонија. Импликациите на Кремлин за 

политиките на ЕУ и Америка во Југоисточната Европа 

се загрижувачки. Руската интервенција во Сирија го 

разбуди Вашингот за да ја разгледа воената политика 

во Европа. Ќе се формираат бази и противбази за да ја 

зајакнат енергетската трка помеѓу големите сили. 

ХХ Век беше векот на Америка и нејзините стратешки 

партнери сигурно пак ќе биде на Америка, со сите 

финансиски и воени бенефици за европските, 

балканските и азиските сојузници. 

 

Селим Ибраими  
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ПОГЛАВЈЕ I 

ПАРАДИГМИТЕ НА СТАРИТЕ СОЈУЗНИЦИ-

АЛИЈАНСИ 

АМЕРИКАНСКО –РУСКИТЕ СУДИРИ НА 

БАЛКАНОТ 

Косово и Србија имаат постигнато серија на 

договорите со посредништво на ЕУ со силен 

американски дипломаткси притисок. Посетата на 

американските дипломати  во Приштина и Белград, ги 

тера двете  делегации да постигннат договор околу 

менаџирањето на  границите и регионалното 

преставување на Косово во меѓународните настани. 

 Во меѓувреме, Министерот за надворешни работи на 

Германија, Уестервеле отиде во Белград за да ги 

појасни германските позиции околу оваа прашање, 

давајќи поддршка на барањето на Србија и  ветувајќи 

економска  помош ако Белград го потпише договорот 

со Приштина, но во исто време истакнувајќи дека  овв 

во целост треба да се имплементира со официјалната 

Приштина. Исто така  другите држави на ЕУ како 

Франција, Австрија, Италија и на крај Германија го 

менувале дипломатксиот однос кон Београд,  во вркса 

со српската кандидатура во ЕУ , приближувајќи ја 

Србија со ЕУ и во исто време условујаќи ја со 

обврските кои произлегуват од овој договор.  

Во меѓувреме немаме некоја руска официјална 

реакција во врска со договорот постигнат во Брисел. 

Од Виена до денот на независноста на Косово, руската 

рекација беше надвор од геполитичкиот американски 

контекст. Но, овој договор нема да се постигне без 
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американско наблидување и нивна дипломатската 

интервенција. Тука и ако овој дијалог има со односите 

Косово-Србија, Америка уште еднаш како и порано ја 

спречи руската инвазија во Србија и пошироко на 

регионот. Меѓутоа во прашање е времето и фазите 

кога Србија и Русија ќе ја воспоставуват новиот начин 

на југо на Балканскиот Полуостров.  

Американксиот став во регионот 

Треба да се спомне еден важен аргумент дека српската 

дипломатија е изгубена повеќе од две децении во 

националистичките  политики на Слободан 

Милошевиќ и неговите потомци. Белрад,според 

проценките на српската политика сака да создава 

Српската Заедница на Општините во територијата на 

Косовската Република. Српската влада сфатила дека 

тензиите меѓу Вашингтон и Москва може да  создадат 

поделби кај Европејците и кај американците може да 

поттикнат сомнение, дека Белград се лизга кон патот 

со кој на власт ќе дојдат со сили кои ќе ја променат 

политиката кон Русија и ќе го зајакнат руското 

присуство  на Балкан со еден нов ракетен систем. 

Според весниците, рускиот министер за надворешни 

работи Сергеј Лавров и рускиот амбасадор во Белград 

Конузин, биле активни манипулирајќи ги  српската 

опозиција и националистичките партии. 

Така, во оваа насока американскиот став стана по мек 
против Белград и подобро се согласува  со еден лидер 
кој може да се контролира, отколку други 
политичките партии кои ќе бидат вон контроллата и 
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ќе донесат нови искуства и нови тресења на Балканот. 
Од другата страна, Вашингтон  ѝ вети на Приштина 
дека овие договори кои се во тек ќе бидат потпишани 
во Брисел со посрество на ЕУ и нема да бидат на штета 
на косовската страна. Затоа, опизициските партии ја 
кириткувале косовската влада  и американската 
делегација. Опозицијата вели дека Америка не ја 
оштетува државноста на Косово, но официјална 
Приштина истакна дека американската влада му 
помога на  Косово за да ги ндаминекризите со кои се 
соочуват соседните држави. Значи, треба да се разбере 
дека Вашингтон  гледајќи ја слабоста на ЕУ во 
дипломатските посредништва за да го постигне 
политичкиот момент меѓу Косово и Србија, ја користи 
ова состојба после 2008, за да ги унапредува 
геостратешките позици во регионот против Русија, и 
тоа давајќи им гаранции на двете страни кои не се 
оштетени од притисокот на Вашингтон за да го 
потпишат договорот и другите договори кои следат. 
Така што, европската дипломатска кампања во 
координација со американците, е резултат на руската 
закана, моментално од рускиот преседател Mедведев, 
за да постави и да ja прошири присуството на 
ракетниот  одбрамбен систем, не само на руските 
енклави на Калининград, но и кон сојузниците на 
Русија на Балканот и во Источна Европа , со 
единствена цел, да ги балансира американците на 
оваа зона (2012). 
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ВАШИНГТОН СО НОВИ РЕГИОНАЛНИ 

ПОЛИТИКИ  

Ова прашање на меѓународните ривалства овој пат 

конфилктот меѓу Србија и Косово за територијалниот 

интегритет им служи на американците за да ги зајакат 

нивните позици на Балканот, но оставајќи им го 

прашањето на Европејците  за  меката дипломатија. 

Можеби американската дипломатија не им 

одговараше на странките, но имајќи во предвид 

силната улога на американците на Балканот повеќе од 

две децениа секое одбивање на предлозите кои 

доаѓале од Вашинготн, ќе имаше последици за Косово 

и за Србија. За Косово, оваа интервенција од страна на 

Вашинтон  беше неочекувана и за прашањето за 

прием во фуснотата.  Во меѓувреме се надевале на 

некоја грешка од албанската страна, за да ја обвинат 

Приштина и така случајот за кандидатскиот статус и 

преговорите со Косово ќе се престават како 

проблематични. На оваа точка, Белград веруваше дека 

може да маневрира со регионалните политики и 

пошироко. 

Странките различно го толкуваа договорот, поради 

дневните политички интереси и за да ги намалат 

националистичките тонови на опизициските партии. 

Овој договор на Вашингтон им даваше предност за да 

го бллокираат руското влијание во Србија, значи во 

Балкан за некое време. Со оваа акција, Вашингтон се 

обидуваше да го спречи можното распоредување на 

руските балистички проектили во Србија. Оваа 

ситуација за Америка беше како магла. Некои 
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извештаи покажаа дека српските опозициски  партии, 

помогнати од руската дипломатија се  во предност и 

тоа е можно да се излезат победници на изборите во 

пролетта и така ќе им наштети „проевропска" 

политика на актуелната српска влада, барем така 

изјавил Белград. 

Стравувањето на Америка за можноста на 

приближувањето на Русија со Србија со текнологија и 

ракетна подршка на континенталниот тип,  прави 

американската администрација да врши притисок над 

двете страни за да постигнат некаков договор за да им 

создават услови, ЕУ на Србија да им даде кандидатски 

статус и од другата страна да го деблокира Косово од 

српските бариери во регионот и во меѓународните 

институции. Значи,  по овој  договор се кријат игрите 

на големите сили за доминација во регионот, и 

нивното влијание како порано, кога Косово и Србија 

станале регионални играчи на политичките интереси 

на големите сили. 

Вашингтон е заинтересиран за една демократска 

Србија, а не за националистичка која ќе  созде тензи во 

регионот, така како што беше пред неколку години. 

Но, овде е непознат дали со потегот на американците  

да ја водат Србија кон ЕУ и демократските рефомри, за 

да го исчистат конфликтот со Косово, ќе можат 

претседателот на Србија Тадиќ и српската влада да ги 

ублажат тоновите кон косовското државјанство,  да ги 

повлечат паралелните безбеднносни сили во северот 

на Косово и да ја спречат црната економија која е 

иницирана од Београд. Овие дипоматски движења на 
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ЕУ и на Америка, се за жалење, како да сакале Србија 

да има клучна геопилитичка улога , спроти другите 

држави на регионот и непознато е како Беград да ги 

користи или да ја капитализира ова состојба, дали за 

себе или да ги оштети интересите на малите држави. 

Сепак, Косово и Приштинската влада од преговорите 

во Брисел трбаше да бараат неколку услови за да ја 

унапредат позицијата на Косово кон ЕУ, како што е: 

забрзување на преговорите околу визната 

либерализација, започнување на  преговорите за 

стабилизација помеѓу ЕУ и Косово и за крај, Приштина  

со овој псотигнат договор од ЕУ требаше да бара тие 

да вршат притисок над петте други европски држави 

кои уште не го признале Косово (2012). 

Руско-американските игри во односите 

Косово-Србија  

Се чини невозможно дека руско-американските игри 

со Косово и со Србија, доведоа на новите судири на 

Балканот. Затоа кога заврши втората светсkа војна,  

регионот на Балкан стана жешка зона од 

победничките страни од војната и тоа само да добијат 

повеќе позиции. Можеби ова се гледа како неважечки 

фактор сега после неколку децении, но треба да се 

спомене фактот дека по 1948 до 1980,  значи во текот 

на Студената Војна, тогашната Југославија, добила 

една важна геопилитичка позиција од Вашингтон, 

поради тоа југославенската влада се одалечи од 

советксата орбита. Економската и воената помош што 
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ја нудија  претседателите Еисенховер и Кенеди беа 

големи за Југосллавија и ова се правеше за да го 

зачуваат балансот во регионот, но од другата страна,  

не оставајќи ја на страна внатрешната етничка 

реалност од тоа време. Затоа од овој аспект, 

опозицијата во Приштина покажа песимизам околу 

најновата  улога на американците може да ги преврти 

односите во регионот. 

Во овој историски контекст, исто така и Русија се 

обидува да влијае врз регионот од 1877 година до 

денес, и тоа почнувајчи од пактот Свети Стефан до  

разговорите во  2006 во Виена. 

Како и да е, американската дипломатија нагласи дека 

двете страни се победници од овој договор.  

Секретарот на Стејт Департаментот, Хилари Клинтон 

исто така нагласи дека  Америка го поддржува Косово 

и стои зад овој договор, за да ги подобри албанско-

српските односи кон европската иднина. Од друата 

страна, се знае дека Србија, ќе продолжи да ги 

зајакнува односите со Русија во сите правци и поркај 

финансиските поволности од ЕУ и Америка. Руско-

српските договори во областа на економската, 

енергетиката и инфраструктурата во иднина ќе се 

зголемат. Србија ќе се обидува да добива од двете 

страни и од другата страна да на го спречува Косова 

пред  сите меѓународни центри. Императивот е овие 

договори да се надгледуват од страна ан 

американците, бидејќи нивната имплементација ќе 

биде тешка за реализирање без Вашингтон. 

Да не заборавиме дека сите меѓународни договори во 
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регионот, без подршката на Вашингтон биле 

пропаднати. 

Во меѓу време, американците и Европејците, имајќи во 

предвид дека српската опозиција е под влијанието на 

рускиот амбасадор во Белград и е ориентирана кон 

Русија, со големи шанси да дојде на валст, направиле 

дека после две децении на Србија да ѝ го отворат 

патот кон ЕУ. Сега во рацете на Белград е како ќе 

постапи кон тоа што им нудат Брисел и Вашингтон 

каде се предвидени некои пред улсови, или  властата 

да ја им остави на силите кои обезбедуват 

радикализација и геополитички алијанси , 

обвинувајќи ги соседнтите земји за тероризам и 

дестабилизација.  

Доаѓањето на претседателот Томислав Николиќ го 

забрза  арапскиот  интерес  на Балкан, принудувајќи 

ги Американците да го повикаат српскиот премиер на 

официјална средба во мај 2015 година. 

Конечно Америка уште еднаш се обиде да ѝ помогне 

на Србија, за да ја врати на  патот кон ЕУ. Сега 

проблемот останува кај Србија. Или ќе  ја поддржи  

оваа политика и ќе ги остави настрана 

национлистичките политики или ќе продолжи да се 

фрлат во емоции од минатото, обидувајќи да им 

наштети на интересите на помалите држави и да се 

создаде судир на големите сили ве  регионот. (2012). 
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ГЛОБАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ВАШИНГТОН  

Претседателот Обама, ги повика демократите и 

републиканците на билатерално решение за 

намалување на националниот долг. Но, неуспехот на 

Вашингтон во справувањето со оваа и соочувањето со 

фискалните предизвици беа наведени како главен 

фактор  институцијата (стандарт и Поор) да донесе 

одлука за намалување на  кредитниот рејтинг и 

ппрезентирање на Америка како земја  каде секоја 

надворешна инвестиција е во опасност. 

Во меѓувреме, Обама започна кампања во три држави, 

напаѓајќи ги идеите нарепбликанците за да докаже 

дека е лидер кој може да ја води земјата во текот на 

глобалната криза  на ХХI век. 

Барак Обама, во текот на изборната кампања во 2008 

и после тоа, кога влезе во Белата Куќа како избран 

претседател, на граѓаните им вети некоја влада 

поразлична и поефикасна од бифшиот претседател 

Буш, особено за економските и бесбедните прашања. 

Намалување на невработеноста, создавање на нови 

работни места, намалување на националниот долг, 

ублажување на финансиската криза. Сите овие 

ветувања останаа отворени прашања кои немаат било 

какво решение ниту на Сенатот. Покрај тоа, во 2011 

година, во есента, Владата излезе со висока цифра на 

американските граѓани кои се невработени и на крај  

шансите за да се намали за 9 % сега за сега се мали.  

Значи, неодамнешниот неуспех на демократите и 

републиканците за да се избегне опасност на новата 

криза во американскиот економски систем, отвора  
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нови дилеми како реално под водство на Обама, 

демократите може да влијаат на спречување на 

намалување на американската економска моќ, како 

единствена земја со  поширока економија во глобален 

контекст. Овој развој во текот на последната недела, 

од економските експерти и од надворешните 

политички експерти се оценуваше како почеток на 

губење на статусот дека Америка е веле сила во 

меѓународните трговски пазари и намалувањето на 

воените вилјанија, поради скратувањето на буџетот за 

Пентагон. Од една страна, ова се оцени како враќање  

на советската политика и економската политика во 

деценијата во која се наоѓаме. Во оваа насока, уште е 

нејасно што може  да се направи за  подобрување на 

економската состојба во која државата е веќе една 

деценија, додавајќи ги внатрешните судири во 

Конгресот, за да се ослабне Обама и да се покаже како 

личност која не поседува  знаци на еден лидер за да ја 

води државата во моментот на новата криза. 

Критиките кон администрацијата не се само за 

неуспехот на Обама да ја води земјата кон едно 

внатрешно решение и да ја деблокира политичката 

криза, но и начинот како тој  ја води  надворешната 

политика и бесбедноста на Америка во Европа, Азија, 

Блискиот Исток или во Латинска Америка. Значи тука 

се собрале многу настани кои  ѝ штетат политиката на 

Обама, оценувајќи го како слаб претседател кој не 

може на направи ништо повеќе во областа на 

безнедноста и растот на вредноста на американскиот 

долар во светските пазари. Значи, последиците на 
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овие политики, како се гледа, оставиле негативен 

впечаток и во  американската дипломатија која доведе 

до намалуување на улогата на Вашингтон во 

меѓунардоната политика, преставуваќи ја како слаб 

играч. Внатрешните недоразбирања околу 

скратувањето на буџетот на главните департменти, 

очигледно е дека американската политика ја водат 

кон изолација. Во текот на овие настани, за 

републиканците ова не преставува некој фактор кој 

земјата ја враќа назад. Тие ја продолжуват 

политичката игра и ја гледаат можноста за опаѓање на 

рејтингот на Обама ,не само внатре во државата туку и 

надвор, потретизирајќи го како несвесен за да се 

справи со актуелните прашања. Новата криза се 

користи како силен аргумент против него, како 

претседател кој политички не е доволно силен за да 

менаџира и да ѝ даде крај на оваа криза, која е 

предизвикана од самите американски политичари. 

Сите овие негативни случувања за американската 

демократија, за жал се случија во последниот час на 

владењето на Обама, и тоа се оценува како поволност 

за републиканците, за да ја нападнат и да ја ослабат 

неуспешната политика, како што ја нарекуват тие 

политиката на Обама. Невозможо е дека случувањата 

во Вашингтон околу финансиските прашања да не 

влијаат и да не рефлектираат негативниот во статус 

на Америка во светската политика. 

На оваа критична линија, која доаѓа од 

републиканците, односите САД-ЕУ во текот не трите 

години на администрацијата на Обама, претрпеа 
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радикални промени и реално оваа ситуација доведе до 

зголемениот интерес на американците во Европа. 

Оваа нова вариабла доведе до нови несогалсувања на 

земјите не НАТО,  во вркса со менаџирање на  

глобалната криза, значи така како што видовме во 

процесот на одлучување околу конфликтот во Либија 

и кризата во еврозоната.  

Ова минимизирање што американската 

администрација им ја даде на трансатлантските 

односи е како резултат на прикажување на 

американската стретегија кон Азија, продолжубајќи 

вака неколкугодишната криза вокоја е вметнат и 

Вашингтон во глобалните конфликти. Значи,  

дебатата во конгресот последните месеци резултирал 

со тоа што европските сојузници продолжуваат да  ги 

следат  настаните околу американските можности да 

је решат ситуацијата на глобално ниво за  да служат 

како заштитник на Европејците. Овој вакум исто така 

предизвика уште едно поделување кај самите членоби 

на ЕУ во врска со еврото од задоцнетите обиди на 

Германија за да ја спаси ЕУ од економскиот колапс. 

Републиканците го критикуваат овој став на 

администрацијата кон веропјеците. 



39 
 

 
 

Но, од друга страна, додека републиканците  бараат 

намалување на присиството на американската војска 

во некои земји и надворешната американската 

политика да се изолира како што се случи и порано, во 

текот на 18 и на почетокот на 19 век. Исто така, тие се 

нејасни во идејата за намалување на буџетот во 

областа на одбраната и дипломатските прашања. За да 

биде активна актуелната администрација во 

меѓународните настани и да влијае на глобалните 

кризи, потребни се финансиски срества  за кои 

републиканците се еден од  најголемите противници. 

Но, не треба да заборавиме дека кога во власта беше 

републиканската партија и претседателот Буш, 

американскиот воен буџхет почна да расте и повеќе 

отколку што беше  во текот на Студената Војна, или е 

Пбедуваое на Германија 1871 
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поголем, споредувајќи го со буџетот во времето кога 

на власт беше претседателот Труман, или Еисенхувер. 

Така,  републиканците велат дека, Обама и неговата 

политика не прикажале некој успех во Евроазија, 

Блискиот Исток и Латинска Америка и имаат  

финансиски загуби во Ирак, Афганистан и Пакистан. 

Се чини дека републиканците скаат да стојат помеѓу 

двата става, незавинсо од тоа како се одвиват 

дневните политики во Вашингтон. Ова внатрешно 

американско недоразбирање, глобалната финансиска 

криза, донесе  до намалување на американскотот 

присуство во Европа и западен Балкан, кое практично 

ќе се продлабочи во деценијата која што сме сега. Но, 

руската антагонија прави американските законодавци 

да мислат два пати околу буџхетот и зајакнувањето на 

источниот фронт na границите со Русија. Оваа 

промена,најавува  дека национализмoт кај великите 

европските сили е во пораст, спроти помалите држави 

кои немаaт некоја важна улога на eвропскиот концерт 

и овој тренд реално ќе ги врати во политиката  сцена 

европските стари алијанси. 

За повеќе, овој американски блед став, киритикуван 

од републиканците, околу оделните фискални 

политики помеќу Вашингтон и Брисел за да ја 

ублажуват глобалната криза, донесе до внатрешни 

недоразбирања меќу членовите на ЕУ и дражвите 

учесници на Еврозоната. Како што видовме во текот 

на овие месеци, оваа европска фрагментизација уште 

повеќе ќе го забави и американското влијание во 

Евроазија и пошироко. 
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Надворешната политика на Обама (односно на 

демократите), се гледа како незрела кон неколкуте 

прашања  во врска со Русија, Кина или како што се 

дејствијата во Ирак и Афганистан, да не ги заборавиме 

и недоразбирањата во врса со Пакистан. Но, и 

републиканците, како што се гледа, не знаат што 

бараат, сите го критикуват Обама за меките ставови 

конекономските политики на ЕУ, Русија или Кина, но 

без да дадат неков предлог за изноаѓање на 

решението. Меќународните санкции, можеби во 

вториот мандат на престедателот Барак Обама, во 

вркса  со рускиот антагонизам ќе покаже дека тој води 

една надворешна политика која е сигурна и 

долгорочна и со проекти за  заобиколување и  

освојување на  рускотот проширување во границите 

на Западната Европа. Изолацијата, која е некаков вид 

на  намалување на военото- и финансиското 

присуство на Вашингтон, како што велат 

републиканците сега за сега е подобриот статус на 

Америка во светската политика. Но уште е непознато 

како ќе се однесуваат републиканците околу 

политиките и буџетот ако тие го превземат 

преседатеслтвото на наредните избори. Нејаснотиите 

кои доаѓаат од сите страни, од Белата Куќа, од 

Конгресот остават можност за судири, поради 

американските фискални политики во контест на 

буџетот, но претставуват некоја политичка и 

економска криза. 

Во еден правец, ова раководство им дава можност и го 

намалува влијанието на американците во  
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меѓународните институции и го зголемува влијанието 

на други глобалните сили како што се Кина, Индија, 

Бразил и Русија, кои ѝ конкурираат со Америка во 

текнологија, економија, едукација и кои имат за 

обврска да го ослабат Вашингтон. 

Значи неодамнешните несогласувања меѓу 

репбликанците и демократите околу кратењето на 

буџхетот и странскиот долг, не само што го  тресе 

американскиот економски систем туку и доведува до 

чувствување на финансиските ефекти  насекаде. Како  

е можно несогласувањата во Конгресот и 

ракодвствотот на Обама да влијаат на надврешите 

промени во политиката и во финансиитекон  другите 

сили кои се силни или помалку силни. Значи, еж исто 

така како што се случи во текот на 2008., кога како 

резултат на банкарскиот колапс на Вол Стрит и 

компаниите кои давале лоши кредити на 

американските граѓани, за неколкудена го 

бллокирале и го банкротирале американскиот и 

глобалниот банакарски  систем и подоцна тие 

предизвикале финансиска гриза исто како таа во 

триесетите години. Од 1945., кога се поставија базите 

на новиот финаксио систем во светот, Бретон Вудс, 

Америка беше  гаранца за светксиот пазар, но сега е 

неопзнато како републиканците и демократите ќе 

дејствуват во Конгресот во координација со 

претседателот Обама, за даја решат политичката 

криза не само  со фискалните полтики, но и со 

нивните влијаниа  во воените прашања и во 

надворешната политика. Дилемите на американските 
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политичари за надворешните и внатрешните 

проблеми се како  да водат една политика  како таа на 

бившиот претседател Вашингтон, Џексон Уилсон или 

како политиката на Рузвелт, останува едно отворено 

прашање за политичката елита во Вашингтон,  која 

бара брзо решение. (2011) 

 

1.3. ЕВРОЗОНАТА ГИ ВРАЌА СТАРИТЕ 

АЛИЈАНСИ  

Кризата во државите не Еврозоната и превземањето 

на строгите економски мерки од страна на европските 

влади за да ја спасат слабата економија на другите 

држави. Се гледа дека ја преферлиле економската 

криза на друго место за кратко време. Германија и 

Франција како држави кои имат примарна улога околу 

поставување на новите финансиски правила, сега се 

под влијанието на државите како Грција, Шпанија или 

Италија за да се развиЈат, внатрешнио социални 

немири, поради лошата економија на овие држави и 

владите за внатрешните трошоци да се ставт под  

еконосмска и статистичка контрола. 

Во меѓувреме, кризата што ја гледаме во ЕУ, која 

добива долга динамика оваа година, не е само 

финансиски и економски проблеми на државите околу 

неа или на тие држави кои се нарекуват стабилни 

како Германија, Финска, Австрија и Холандија, но 

кризата е уште подлабока и тука според печатот се 

вметнати старите интереси на Европејците за 
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политичка доминација и финансиска на стариот 

континент и пошироко. 

1.3.1  Еврозоната најавува геополитички промени 

Но, прашањето околу долгот и стаблизирање на 

еврото, ги најавува политичките промени и 

геопилитиките на ЕУ и на Балкан. ЕУ четири децении, 

имаше за цел да се  развии и да ја промовира 

трговската соработка на Еврозпаадните земји. Од 

почетокот на 1991, како резултат на  геопилитичките 

промени на Источна Европа, ЕУ ја смени улогата кон 

една поширока инсититуција од политички и 

економски спект, која ќе промовира сила, не само во 

Европата туку и пошироко. Така, ЕУ од една страна 

сакаше да ја имитира Америка на глобален контекст. 

Оваа глобална цел на ЕУ поради националните и 

историските разлики, продолжи да биде 

комплчициранa, така како што се покажува денеска со 

кризата во земјите членки на Еврозоната, имајќи го во 

предвид случајот со Грција и новата руско-грчка 

алјианса како нова рамнотежа за балканските земји 

односно на про американските влади. Европскиот сон 

да создаде една силна унија зеде облик со Трактатот 

на Мастрихт во 1992.давајќи ѝ на Европа една нова 

политичка, дипломатска и воена улога која ќе ги 

балансираше Америка и државите на Азија на новиот 

меѓународен систем. Оваа иницијатива очигледно 

заврши со Договорот од Лисабон потпишан во 2007. 

каде освен успехот, на виделина излегоа слабостите и 

недоразбирањата на државните учесници 

занадворешните и внатрешните прашања на унијата. 
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Не многу подоцна, светската економска криза на 2008 

година, првично како ште се гледа , силно не ги 

допира земјите не ЕУ, но   во текот на (2010-2011) се 

виде дека во каква состојба се државите членки на 

Еврозоната во донос на внатрешните трошоци.  Оваа 

состојба денес, можеби во самата ЕУ дава дилеми за 

еврото здали да се употреби или не.. 

Потресите во финансискиот европски систем  се 

продлабочуват помеѓу европските актери, и 

понатамувоставајќи ги оснивните  разлики меќу 

најмоќните држави на ЕУ. Фактички, во споредба со 

Америка, каде финансиската криза започната тука и 

која завршила секаде околу светот, имаше многу мали 

шанси  да ја загрози унитарнсота на државата, во 

Верона, значи со државите членки на Еврозоната. 

И покрај  последните мерки превземени од страна на 

Германија, Велика Британија и Францијаза 

сперчување на тонењето на еврозоната Идејата за 

една силна ЕУ во глобален контекст, како што се гледа 

се претвори во опасност. 

и, сега тука се почуствуваа историските тенденции на 

Европејците за да формираат сојузници и унија ( 

групата на Вишеград) издвојувајќи напорите на 

Германија за доминација во ЕУ. 

Оваа нова ситуација, и во  минатото и сега ги 

оштетила европските интереси  да бидат  заедно  една 

унија, или едноставно ја доведува Европа во состојба 

на внатрешни конфликти,  така како што беше пред да 

се постигне мирот во Вестфалија, 1648 или некогаш 

пред да започне Првата Светска Војна 1914. 
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Значи, криза во Еврозона, внатрешните и 

надворешните фактори на ЕУ државите, ја оставаат ЕУ 

пред социо-политичка трансформација. Од овој афкт, 

државните интереси и тие регионалните на некои 

држави, како на Германија, не завршуват само во ЕУ 

или Еврозоната, туку тие се проектирани да одат 

подалеку, да се зајакнува германската државата за 

финансиси да ги контролира ЕУ, преку фондовите 

предложени од Берлин или Париз. 

Меѓутоа, Еврозоната, како идеа преставувана кон 

крајот на минатата деценија, стана официјална во 

почетокот на 2002, како валута која ќе ги обедини 

семејните членки на ЕУ, за да ја избалансира и да ја 

ослаби американскта или да се замени со некоја друга 

меѓунардона валута. Но, поради историските 

случувања, е познато дека едно вакво движење на 

финансксиките политики +на ЕУ, ќе доведе  до една 

нова криза која ја гледаме. Не треба да заборавиме 

дека  е многу тешко да ги контролираме сите држави 

на ЕУ, кога станува збор за трошоците и социјалните 

програми кои ги прават самите влади. Вистина е дека 

големите неконтролирани трошоци на пеиферните 

држави на Еврозоната го оставаат во неизвеснтост 

понатамошното членуњае на другите држави , или 

кратко тие го стимулират економскиот колапс. 
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1.3.2 Германија на XXI- век 

Во оваа насока, монгу е комплицирано за Германија и 

Франција да ги убедат нивните граѓани дека 

националното и личното  богаство треба да се кружи 

околу финанскиските политики за да ги спасат 

слабите држави кои учествуваат на европскиот пазар. 

Особено овој факт важи за Германија како најсилна 

земја во Европа и од  која зависи каква иднина ќе има  

Европската Унија ако оваа политичка актуелност се 

коментира на историски начин, кога дипломатот и 

германскиот државник Ото Вон Бизмарк, како 

резултат на балансираните политики во 1871 ја 

обедини Германија, ова едниство од страна не 

несојузниците се гледа како враќање на силна 

Гемранија во Европа. Во времето на брзите 

геополитички промени во Евроазија, противнците на 

Русија и Австро-Унгарија се спротиставувалие на 

секое воено, политичко и финансиско движење кое ќе 

донесе до германската и австриската доминација нана 

Европа и на Балкан. Рамнотежата меѓу европските 

сили се тресе во почетокот на првата светска војна и 

напорите на Англија, Франција и Русија  да ја ослабат 

германската хегемонија, преку создавање на  воени 

сојузништва. А денес, Еврозона повторно ги подели 

Европејците во смисла на тоа кој треба да има главна 

улога во финансиските прашања и во надворешната 

политика. Од друга страна, спротиставените идеи на 

малите земји кон агресвната улога на Берлин во 

унијата, прави рокот на ЕУ да биде неопределен. 

Дикусиите околу иднината на еврозоната нè 
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потсетуваат на поимот националстичка држава, или 

пократко во случајот со кризата во Еврозона, е самиот 

страв на малите земји против понатамошно 

зајакнување на германците. 

Обединување на Германија 

Во овој контекст, за речиси еден век, од кога почнала 

Првата светска војна е доминацијата на 

американците, силните напори во последните  две 

децении на европските сили за да доминираат во 

политичкиот систем и финансискиот систем преку ЕУ 

и Еврозоната завршија неуспешно, и тоа со 

понатамошно продлабочување на внатрешната и 

надворешната криза  на членките на ЕУ и можностите 

за неуспешноста на европската идеа за една унија која 

никогаш нема да биде поразена. 

Значи, сега за сега, не е во прашање само постоењето 

на Еврозоната, но и самата ЕУ како целина, поради 

растот на интересот на најмоќните земји за  

доминација  на континентот. 

Тука треба да се спомене Германија, користејќи ја 

еконосмката моќ, продолжува да ја користи кризата за 

да влијае на фискалните политики на најранливите  

земји членки на ЕУ и на Еврозоната. 

Германската закана е реална и се гледа со Грција и 

другите таканречени околни земји. За можноста за 

исклучување од зоната и правејќи напори да создават 

друга посилна унија, која ќе вклучи неколку земји-

членки на сегашната унија под гемранското влијание. 
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Можното формирање на новате унија во Европа, која 

целосно ќе се иницира од Германија ќе се одвива 

паралелно со руската идеја за содавање на Азиската 

унија, која главно има за цел за да го стави под 

контрола природниот газ во Центална Азија. 

Последните години забележавме подобрување на 

дипломатските односи меѓу Русија и Германија, за да 

ја остават под доминација централната и источната 

Европа. Кризата во Еврозона ги нагласи овие 

максимлани  барања на германците околу Европа и 

пошироко ве регионот. Велика Британија  го чека 

случајот за да ги зајакне своите геостратешки 

позиции во случај на неуспоех на Франција и 

Германија,  за да раководи со банкарскиот систем и 

долгот на најсиромашните  земји. Последниот 

состанок на шефовите на ЕУ членките за Грција и на 

иднината на еврото, заврши со идејата за собирање на 

700 билиони евра, во еден стратешки фонд со седишто 

во Луксембург, кој ќе се користи од земјите членки, во 

случај ако во иднина пак се појави кризата. Не смееме 

да заборавиме еден детаљ, француско-германската 

иницијатива  се води од страна на Берлин и има за цел 

во иднина да јаисклучи секоја членка која ќе дејствува 

како недисиплинарна во однос на  финансиските 

прашања. 

Состојобата на економските политики, кои што 

актуелно ги забележување во ЕУ,  се рефлектирани во 

регионалната геополитика на Балкан, за да доминира 

и да влијае во овој дел на Европа. Во случај на пазарот 

повторно да се појави германската марка или други 
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валути во меќународниот пазар на овие држави, 

тогаш еврото ќе стане само приказна која ќе остави 

зад себе една поделена Европа. 

1.3.3. Еврозоната и новата геопилитика на Балканот 

Настаните околу кризата во ЕУ имале свое влијание и 

во ситуацијата на Балканот, односно на земјите 

офатени со конлфикти и воени меѓународните 

интервенции ( Босна, Косово, Сербија, Македонија). 

Додека ги гледаме настаните што се слууваат во ЕУ ни 

дава можност дека ние треба да стравуваме од 

продолжувањето на унијата, на земјите на Западен 

балка, повеќе од две децении, видовме инициативи од 

овие земји, за да се членуваат во овие организации 

кои се опфатени од кризата. На овој тренд на 

искулчувања и членства, нејасно е вокој правец ќе 

одат владите на помалите држави на Балкан  или тие 

кои не се развиени, значи во која зона овие држави на 

регионот ќе гравитират. Освен реалните ветувања на 

американците за членство  во НАТО, овие држави 

имаат успех во поглед на демократските реформи. 

Надежите на актуелните земји, за да се интегрираат 

во европскиот систем, може да се намалаат во случај 

на намалување на кризата во државите кои се дел од 

Еврозоната и руското влијание ќе се продлабочи 

повеќе. Тука, ги имаме во предвид ригорозните 

штедливи мерки поставени од Германија и Франција, 

за земјите членки на Еврозоната  и идните членови. 

До сега ЕУ испрати помош и одобри финансиски 

гаранции за подобрување на локланите и 

националните економии на Западниот Балкан. 
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Регионалните држави во декот на добрите денови на 

еврото, речиси за десет години не успеале да се 

модернизираат и во овој правец шансите за 

изолирани конфликти или замрзнати ( Босна, Косово, 

Македонија) остануват како постојана закана за 

регионот. Во оваа геопилитчка равенка, додека се 

предлабочува кризата во Европа , вклучувајќи ги 

барањата  на ЕУ државите закратење на 

надворешниот буџхет кон западен балкан, можно е да 

имаме разочорување на земјите од регионот во однос 

на членство во ЕУ и да бараат други економски и 

финансиски алтернативи или случајно ќе остават 

можност за создавање на други алијанси или унија 

внатре  во Балканот. Тука треба да се спомне фактот 

дека волјата на граѓаните на регионот на некои 

балкански земји за да бидат членови на 

организацииите основани од Брисел го губат 

интересот. 



52 
 

 
Така, желбата на србите да са интегрираат во ЕУ, 

според анкетите е намалена за седум проценти во 

споредба со податоците од претходната година. 

Кризата на северот на Косово, на некој начин на 

Србија ѝ даде можност да манипулира со 

регионалната политика, ендаш со западот еднаш со 

истокот. Стратешката врска меѓу Русија и Србија и 

последните дипломатски активности  да 

организираат една меѓунардона конференција каде ќе 

се дебатира околу северот на Косово, има за цел да 

обезбеди присуството на Русија позната во Јадранот 

преку Србија и Црна Гора. Министерот на руската 

енергетика  во Србија потпиша договор со српската 

страна за да основаат стратешки руско-српски центар 

во градот Ниш. На левата страна од градот Ниш се 

Балканските Кпнфликти 1912-1913 



53 
 

ноаѓа една амриканска воена база позната како 

Бондстил. 

Русите ја користиле слабоста на американците во 

регионот и Европската криза за зајакнување на 

соработката со Македонија, со цел да се воспостави 

врската со природниот газ позната како Јужниот тек 

и, од друга страна, преку инвестициите во Македонија 

преку Лукоил и другите форми на влијанието на 21. 

век. 

До некаде, додека тензитие во Еврозоната 

продолжуваат, европските дипломати се збунети 

затоа што го прават околу Косово и српските планови 

за доминација во регионот. Дилемите за тоа какви 

решенија да им се дадат на судирите во северот на 

Косово, и ште ќе биде со Босна. продолжуват 

паралелно со кризата во Еврозоната. Треба да се 

спомене дека во (1992-1994) сите меѓународните 

конференции организирани во времето кога идејата 

за ЕУ беше на највисоко ниви, пропадна од самите 

Европејци, оставајќи последици за народот на овој 

регион. 

Сега, кога регионот е во опасност од локалните закани 

и тие глобалните, повторно ЕУ, за  пробелмите на 

Еврозоната се обидува да најде решение преку меката 

дипломатија, значи на некој начин ќе заврши со едно 

решение кое нема да ги задоволи барањата на сите. 

Стратешките позициı на албанците уште не се 

прецизирале покрај  сегашните тензии во ЕУ и во 

регионот. Идеата и желбата  да бидат дел на ЕУ, 

продолжува да биде приоритет на владите во Тирана 
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и Приштина. Освен членствоtо на Aлбанија во НАТО, 

во последните две години немаме видено сериозни 

одлуки од лабанците на Балканот, за справување со 

кризата која доаѓа од Еврозоната, исто така  и од 

геополитчките сили кои се обидуваат тда ја променат 

рамнотежата на Балканот. Оптимизмот околу 

позитивните промени во регионот се намалува и се 

чини дека не е ејасно што ќе биде со Балканот, имајќи 

ги во предвид финаксиската криза на ЕУ и руските 

тенденции во Криме и секаде. Овој вакум кој е 

создаден, полека се дополнува од  регионалните сили, 

тие што се на средно ниво  како Турција, со тенденции 

за зголемување на глобалната сила како Ггерманија, 

Русија можеби и тие со актуелнито глбален статус 

како Кина. Сегашната криза и притисоците кои 

доаѓаат од економиите во развој на Азија може да 

предизвика движења на ЕУ преку трговија и 

дипломатија, за да го спасат еврото, додека од другата 

страна  овие настани ќе имаат влијание и на Балканот. 

Освен тоа, како резултат на влошувањето на еврото и 

државните интереси на членовите на ЕУ, ќе видиме 

геополитчко движења во Европа, вклучувајќи  

Западниот Балкан  и Источната Европа (2011) 
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1.4.ГЕОПОЛИТИЧКАТА ИГРА СО КОРИДОРИТЕ 

И  ГАСОВОДНИТЕ ТУБАЦИ 

 Тенденциите за регионална доминација не 

завршуваат со коридорот осум или десет, но се 

зајакнуваат со рускиот проект на гасоводните 

таканаречен „јужниот тек“ кој ќе ги поврзе 

проруските држави на Балканот и ќе ги надмине сите 

албански територии. Неуспехот на коридорот осум за 

да ги поврзе државите од регионот од Црното море до 

Јадранското море, покрај десетиот, отворено покажува 

дека во каква врска се владите на Балканот. Овој пат, 

неуспехот се должи на Македонија и премиерот, 

ултранационалистот Никола Груевски и нејзините 

стратешките сојузници за да ја надминат 

модернизацијата на албанските територии. Редовните 

притисоци на Москва за да влијае на владините 

политики на Македонија, Србија, Булгарија, Украина и 

другите земји за да бидат под диктатот на Кремлин, и 

од другата страна , желбата на државите на ЕУ за да 

создадат нов одбрамбен систем без американците во 

соработка со Русија, влијаеле во одлуките на 

балканските влади за да ги зајакнат геостратешките 

позици и да го променат регионалниот курс. 

Изградбата на современа аутомобилистичка мрежа за 

побрзо поврзување на земјите од Западен Балкан со 

тие на ЕУ и изградба на подземните мрежи на 

гасоводните лини од каспик- Кауказ до Јадранот и 

пошироко, регионалните и  глобалните фактори им 

дале причина тие да бидат вметнати во 

геополитичките игри на коридорите. 
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1.4.1 УЛОГАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО 

КОРИДОРОТ ОСУМ  

Во овој регионален тренд, двојна улога во 

спречувањето на реализацијата на коридорот осум 

има и владата во Скопје, која по посетата на Димитри 

Медведев на Србија во 2009 и Путин во текот ма март 

месец во 2011 година, ги реактуелизира источните 

барања за обединување кон руско-српската оска. 

Геополитичкиот код на Македонија не е променет 

повеќе од две децении,  во однос на желбата да се 

поврзе полесно со словенскиот свет, од оригиналноста 

и да се одвива во  барањата право кон интегрирање на 

западните алијанси. Владата на Македонија 

инвестициите ги насочи кон коридорот десет, како 

барање на Белград, Атина и Москва за да се 

модернизира и интегрира на овој дел од регионот и да 

ги остави неразвиени другите делови, каде 

мнозинство на народите не се православни и нивниот 

стратешки парнтер е САД. Владата на актуелниот 

премиер, во еден вид отвори една длабока линија 

поделена и не покажаа некој интерес за Тирана и 

Приштина,  да соработуваат  во зајакнувањето на 

врските. Реално, Скопје овие две места ги смета како 

држави со кои не можат да изградат евроспка 

стратегија. Ова десјтво на владата на Македонија се 

гледа како  многу несериозна, особено од 

американците, поради фактот дека оваа нова линија 

ќе има геостратешки последици за Вашингтон, во 

Евроазија. Меѓутоа, треба да се спомене дека сите 

македонските влади во надворешната политика во 
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текот на изминатите децении, не се многу променети 

во однос на зајакнување на тајните врски меѓу северот 

и југот и  појавата на двојните дипломатски 

стандарди, спроти меќународните одлучувачките 

центри. Така,  македонските власти кои владеле со 

земјатат не покажале некаков инетерес во односн на 

албанската улога таму, и така тие продолжиле  да 

бараaт други стратешки партнери за да им помогнат, 

и оваa земја да има свое место во регионалните 

политики и пошироко. Но, во избор на регионални и 

глобални партнери, владите таму се обидоа да ja 

покажат  Македонија како земја која има стратешки 

решенија, исто како што има и Србија. Значи во оваа 

линија треба да се видат реакциите и политиките на 

Владата на Република Македонија за да не 

соработуваат во проекти со кои се доведува во 

прашање модернизација на албанските територии. 

Значи концентрацијата на инвестиции во коридорот 

десет отворено го  покажа она што се крие зад 

македонската агенда  и другите фактори. Овие потези 

на владите треба да се гледаат и во однос на 

можностите за намалување на американското 

присуство во Европа и на Балкан, поради намалување 

на буџетот. Овој момент, некои европски и балкански 

земји гокористат за да  прават геостратешки 

калкулации во штета на другите народи. Овој 

геполитички развој и регионалната доминација не 

завршува со коридорот осум или десет, но се зајакнува 

со рускиот проект на природниот газ 

таканаречен:ј„ужниот тек“ кој ќе ги поврзува 
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проруските држави во Балкан и ќе ги надминуе 

Албанија и Косово. 

1.4.2.  АЛБАНСКИОТ ПРОСТОР Е ИЗОЛИРАН  

Политчката криза и слабите демократски институции 

во Албанија, Косово и непроменетито статус на 

албанците во Македонија, ги доведува инвестициите и 

важните проекти во Србија и Македонија. Јужниот 

тек,-руски проект, кој по реакците на ЕУ го смени 

правецот и во соработка со Турција од Црнотот Море 

ќе помине низ Македонија и Србија. Путин го смени 

курсот и со ова се обиде да ги привлече владите и 

лидерите на регионот. Некои проекти на големите 

сили кои историски не се сојузници со албанците,  во 

еден правец, имаат тенденци да ги изолираат  

албанските територии од оваа модернизација. Значи, 

на оваа геополитичка изолација на албанците на 

Балкан, освен внатрешните фактори, им помагале и 

навдорешните елементи како Македонија и неколку 

земји од ЕУ.  Ризикот од оштетувања на албанските 

интереси во регионот се зголемува поради  

албанскиот лидер кој не е харизматичен, за да ги 

испитува регионалните тенденции на изолацијата, 

покрај настаните кои се случуват во Евроазија. Од 

геостратешката позиција, Косово нема излез на море,  

освен Албанија, албанците во Македонија, од јужниот 

дел и од страна каде се граничат со албанците во 

Прешево, земјата е опкурежна од несојузнички земји. 

Косово нема економски капацитет за да се  соочуи со 
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овој негативен тренд како со коридорот осум или 

десет. Политичките настани во Косово, не даваат 

можност владата да проектира план за 

модернизацијата на Косово, и вака земјата зависи од 

меќународните донации како што се донациите на  

Меѓународнит монетарен Фонд, Светската банка и 

Меѓунардоната банка за развој . Владата на Косово 

изјавила дека не сака да остане изолирана на 

Балканот. Овој е факт што го тестира стравот на 

Приштина  спрема новиот тренд кој се создава против 

Косово. 

За повеќе, Албанија од 1912. година се соочува со 

внатрешна политичка криза која ја остава земјата зад 

демократските процеси. И сега продолжува истата 

криза. Кога во XIX век, кога државите како Сербија, 

Грција и Бугарија прогласиле независност од  

Османската империја и силно се поврзале со Кремлин 

но и со Европа за да креираат еден нов регионален 

систем. Албанците, не само што не добиле ништо од 

Берлинскиот конгрес во 1878, туку и останале надвор 

од настаните во тоа време и модернизацијата која е 

почната во Европа и дргуите земји кои само што 

станаа независни и суверени. 

Оваа модернизаијана државите им е пружена, не само 

од Европа туку и од Русија. Економскиот развој и 

стабилноста на Албанија и Косово по прогалсување на 

незавиосноста во 2008 се  двете основни темели не 

едно демократско општество и поради ова власта 

треба да ги зпаочне потребните реформи за да стане 

членка на ЕУ. Покрај сите овие настани, единствениот 
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спас ќе биде тесната меѓуалбанска соработка врз 

американските политики. До сеганиту владата од 

Тирана ниту од Приштина не направија сериозни 

чекори за да го намалат економскиот неуспех. 

Инвестиција на коридорот десет, но не и коридорот 

осум, оди во прилог на Евопаи на земјите на Јужниот 

Балкан, за во иднина да создадат една пазарна унија 

која ќе ги собере поделените републики на бифшата 

Југославија и ќе ги исклучи албанските територи. Во 

овој правец, ова движење ќе го натера албанскиот 

фактор да бара други опции за меѓудржавната и 

геостратешката комуникација. 

1.4.3 СТРАТЕГИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА И 

ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Една од идеите  ќе биде изградба на железница 

помеѓу Приштина-Призрен-Тирана и Драч, која на 

Косово ќе им овозможи излез ни море и тоа во сите 

пристаништаОваа посебно ќе му служи  на Косово за 

да се поврзе со западот. Исто така ќе ја зголеми 

трговската соработка меѓу двете држави и ќе донесе 

еден нов тренд. Според развојот на настаните сега за 

сега ниту владата на Тирана ниту на Приштина 

немаат финансиски средства за да ја креират ова 

комуникација. Но непознато е  вариаблата како ќе 

дејствуваат албанците во Македонија во новите 

односи који се создаваат. Албанските партии не 

супеале да ја спречат владината акција против 

коридорот осум. Кинеското присуство во некоја друга 
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земја и кинеските барања за пристаништето Шенгин 

или Драч треба внимателно да се гледаат од страна на 

владата на Тирана и можеби оваа се поврзува со 

кинескиот план таканнаречен “Силк Роад“. Кога се 

работи за Македонија, посебно за тетовскиот регион 

многу побрзу може да се поврзе со Албанија и со 

севереозападниот дел на Косово, ако се отвараше 

тунелот Тетово-Призрен. Меѓутоа овој мега проект 

бара големи финансиски средства и странски 

донатори. Меѓутоа, со коридорот десет, кој поминува 

од Австрија, Словенија, Хрватска, потоа ја поврзува 

Србија со Македонија и завршува во Грција, го 

надминува Косово и албанските региони остануват 

невклучени и не интегрирани во меѓунардоните 

мрежи на патната современа комуникација. Значи, 

ифрата со коридорите исто така и со природниот газ 

кој ќе ја поврзува Евроазија со самата себеси, 

албанските простори ги остават надвор. Само ТАП 

може да ги балансира руските тубаци. Во деценија 

што сме сега можеби ќе видиме една друга 

геостратегија од албанските лидери, која ќе активира 

нови регионални алијанси и од друга страна во некоја 

форма овој нов приод ќе започне да создава нови 

алијанси и ќе го зајакнува демократскиот лидер во 

сите насоки (2011). 
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1.5. БАЛКАНОТ ВО ПОСТМОДЕРНИОТ СВЕТ 

Поранешниот секретар на Стејдепартаментот, Хилари 

Клинтон изјави дека Балкан треба да се интегрира во 

ЕУ. Посетата на Клинтон во регионот и на високите 

американски дипломати уште еднаш го 

реактуализира американскиот став околу 

присуството на американската дипломатија на 

Балканот, но оставајќи некои прашања во рацете на 

ЕУ.  

За повеќе  дирекцијата на националната американска 

интелегенција, порача дека по две децениа, светот 

нема да биде униполарна, но ќе се карактеризира од 

згелмувања на големите сили, но сепак Америка, ка ја 

држи приматот “ примус интер парес“. 

Надворешните закани кои влијаат на националната 

безбедност на Вашингтон, може да доведе на тоа 

американската позиција  да се промени, но оставајќи 

во преден план дека во текот на историјата на 

Америка економските прашања, финансиската криза 

имаше импакт во американската политика, во 

различните  фази да се подложи на некоја изолација 

на одредени  региони во светот. Но што ќе се случи со 

Балканот, и албанците во случај на повлекување на 

американците од Европа или “ падот на 

американците“ во светската политика ? 

1.5.1 Америка во bалканската и европската политика 

Во овие извештаи, светските сили во минатото 

граделе стратегија и ги поделиле балканските народи  

на етничка карта и идентитетот. Австру-Унгарија и 

Русија имаат некое разбирање за албанските барања 
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за автономија и независност и продолжиле да ги 

поддржуваат и подоцна, и покрај регионалните 

тензии. Не многу подоцна и Америка во текот на 

европската и балканската криза (1919-1920) ги 

подржа албанците на Париската конференција. Оваа 

политика продолжува и по 1991, после 50 години 

прекин кога американците први слетаа на Балкан, и 

ги продолжија дипломатските односи со Тирана,  го 

спречиле српското насилство во Босна и им помогнале 

на Косово, неколку години подоцна да се ослободи од 

српските сили. Американскиот воен и дипломатски 

ангажман во Европа, го гледаме таму негде во 1917. 

една година пред зваршување на Првата светската 

војна. 

БАЛКАНСКИТЕ СУДИРИ-КОНФЛИКТИ 

Европскиот неуспех  да се справи со германците во 

дветете војни, прави Америка да ја освои Европа,  

станувајчи силен подржувач на европските земји од 

Западната Европа. Исто така, идеолошкиот конфлик 

со Русија, доведе до тоа  американското присуство да 

се чуствува и на Балканот, оставајќи една празна зона, 

која подоцна ќе послужи како причина за  појава на 

етничките конфликти и распадот на Југославија. Н,о 

сегашната криза во ЕУ покажа дека уште еднаш 

иднината на некои земји од Западен Балкан е нејасна. 

Желбите на овие држави се да бидат членки на ЕУ, но 

историјата покажа и потврди дека е тешко овој регион 

да се движи кон меќународните трендови. Освен тоа, 
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регионот е заглавен во внатрешните судири и 

самизолацијата и тоа како резултат на етничките 

линии и идеологии кои ја каракетризират Евроазија. 

Овие историски околности,  американското слетување 

на Балканот по 1995, очигледно ја смири ситуацијата 

и создаде услови за  поинаква  иднина во споредба со 

тоа што нудеше Римската, Византинската и 

Отоманската империја. Балканските судири од 1912 

до 2011, докажаа колку е тешко за Балканските 

држави да соработуват и да се интегрираат на 

меѓунардниот систем на светскиот или европскиот 

политички систем. 

Американците по 1991, значи по распадот на 

Совјетксиот Сојуз, останаа единствената сила во 

меѓународната политика и овој статус, прави 

Вашингтон да дејствува слободно и даодобри друга 

геостратегија во Европа и  Балканот. 

Американците, за две децени дејствувале поинакво со 

народите кои немале воено и економска способност да 

проектират некоја сила. Во споредба со Европејците 

кои од 1500 година, потиснале народи кои немале 

некој статус во европската и Балканската политика, 

американците  на овие идеи и национални проекти им 

даде шанса да се развиат во една нова геополитичка 

равенка, за да му помогнат  на американскотот 

проширување на Балкани Азија. Значи, Вашингтон 

водел специјална меѓународна политика со овие 

држави, кои барале економски раст. Американците ги 

балансирале максималните барања кои доаѓаат од 

националистичките групи со целите на 
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американската политика, која целосно се фокусира на 

конфликтите, спроведување на демократските 

реформи и интеграција на регионот во ЕУ и НАТО. 

Актуелно е нејасно, каква ситуаиција ќе имаме не 

Балканот, како резултат на светската криза, или 

некоја евентуална промена  во надворешната 

американската политика,? Се разбира, овој  

геополитички вакум кој постои одамна, ќе ја претвори 

оваа зона во една зона на конфликтот меѓу ЕУ, Русија, 

Турција и Америка. Со  ангажирање на овие сили,  

географската карта на Балканот ќе претерпи промени 

и одеднаш ќе предизвика нестаблиност помеѓу 

народите, и со ова ќе создава друг форнт , вклучувајќи 

ги тука и американските сојузници. Балансот помеѓу 

силите ќе се движи , а регионот ќе го доведе  во една  

состојва како пред 1878. година или ќе доведе некоја 

состојба како таа во почетокот на ХХ. Значи, овие 

движења на силите го спречува амриканскотот 

присуство и ги елиминира антиамериканските сили 

во регионот  за кеколку децении во политичкиот 

систем на Европа. Европскиот национализам може да 

промени секој обид или аксес на интгерација на 

Балканот во ЕУ. И, ако е многу дискутабилно 

членувањето на државите на регионот на оваа 

европска структура, Балкан без американската 

поддшка ќе се вратеше во зоната на интересот на 

поделена Европа, Русија, Турција и на крај на смите 

балкански држави. 
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1.5.2. РУСКОТО ПРОБИВАЊЕ НА БАЛКАН 

Руското пробивање на Балкан го парви уште 

понестаблен развојот на полуостровот. Турско-

руските и европските воени дејствија на минатите 

векови, сега нѝ дават факти дека Кремлин ќе 

продолжи да се ангажира на овој регион, значи на 

обидите да има влијание над политиките на некои 

балкански држави. Сега, преку енергетската 

инфаструктура, инвестициите во Македонија и Србија,  

исклучувајќи ги инвестиците во централната 

источната Европа , Кремлин  се обидува да влијае над 

овие влади. Како што се гледа, Кремлин успеал да ги 

привлече овие земји, давајчи кредити и преноси на 

линиите за природен газ на овие територии во 

Сербија и Македонија. Судирот со Америка се прави во 

геополитичка област на енергијата, а не на враќање на 

класичниот конфликт за полуостровот. Оваа состојба 

нема Русија да ја тргне на страна.Гледајќи го ова 

поместување, Русија ќе се приближува кон зоната со 

сите воени и економски капацдитети, користејќи ги 

историските линии на комуникацијата со 

антидемократските земји на регионот. Еден аргумент 

повеќе, во Србија во последните години во градот 

Ниш, во близина на Прешевската Долина, територија 

населена со албанците, е изградден еден руски 

интелигентен центар, кој според односите има за цел 

да ги надгледува американските активносит на 

Балканот. Тука треба да се спомнат и руските проекти 

за газ и кредити за овие држави. Можеби не се 

исклучува можноста на воените активности во 
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регионот и ова во иднина би можело да се случи, ако 

навистина Вашингтон ќе се движи кон едно военo 

морнарско сооşување со Кина и конфронтацијата со 

Русија, ќе биде принуден, неизбежно да ги чува 

неколкугодишните инвестиции во регионот. Не е 

јасно како американците го калкулираат  овој интерес 

во Балканот и како ќе го капитализираат ова 

неколкугодишно менаџирање на хуманитарните и 

воените интервенции и организирање на 

меѓунардоните конференции за да ги решат 

конфликтите предизвикани од  историските 

неправилностите  на Европа и другите сили. До зега, 

спомнавме  што прави Америка и како го надгледува 

регионот. Но,  што навистина ќе се случи ако Америка 

поради проблемите споманти погоре, ќе одлучи по 

неколку години да се подготви  полека да се повлече 

од Балканот, оставајќи многу прашања на Европа 

нерешени или во рацете на другите фактори? 

1.5.3 Албанците и глобалната дефиниција  

Во рамките на “ американскиот падеж“ и појавата на 

темните сили на Балканот, која не задоцни многу, сите 

ветувања кои ги дале лидерите на овие земји за една 

стабилна политика со албанците се загубија пред и по 

прославата на 100 годишнината од основањето на 

албанската држава. Кога пред 100 годиниалбанските 

територии беа под окупација и почнаа да се 

администрираат од соседните земји, албанците се 

соочуваа со една длабока криза на политичката, 
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административната и воената организација. Се 

работеше со општата албанската конфузија која 

преовладуваше во тоа време, неколку години пред 

распадот на османската империја и буквално се 

рабтеше со стратешката ориентација на албанците во 

регионот. Овој одраз се забалежа со длабокото воено 

влегување  на Србија, Црна Гора и Грција во албаксите 

востанија или на владите кои се формирале брзо и кои 

не постоеле долго на политичката сцена . Денес, овие 

односи не сеп роменети  и покрај стабилностата која е 

евидентна по Дејтонскиот, Кумановскиот и 

Охридксиот договор,. Историкси гледано Балканот  е 

под влијание на надворешните фактори, значи од 

геополитиката, која тајно го фрагментира регионот и 

ги продлабочи етничките поделби и со ова ги зголеми 

судирите меѓу светските и европските сили за и околу 

регионот. Албанците пред и по 1878-1912-2012 како 

што се гледа задоцниле за да формираат и да ги 

артикулираат силните начини на стратешките 

интереси. Освен членување на Албанија во НАТО, 

независноста на Косово, позициите на албанците се 

загрозуваат од други актери кои не се државни. 

Поделбите во албанската лига кон Истокот или 

Заападоткако тогаш и денес се како една парадигма во 

сите албански влади, кои не можат да излезат со една 

заедничка национална стратегија. Овој фактор 

влијаеше на тоа албанците надвор од 

административните граници да бидат под влијанието 

на политиките на владите во Скопје, Подгорица и 

Белград. Населението на овие зони е оставенo под 
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манипулација на силите кои имаaт бледен 

национален и демократски легитимитет . Историски, 

на Балканот се портретизирале сомители лидери, кои 

имале одредени политичи агенди и ги спроведувале 

плановите на балканските земи или на големите сили. 

Не е познато до сега дали албанците се во потрага на 

некоја нова геостратегија. 

1.5.4 МОЖНОТО ПОВЛЕКУВАЊЕ НА 

АМЕРИКАНЦИТЕ ОД БАЛКАНОТ 

Покрај тоа  “повлекувањето на американците  “ 

албанците ќе ги остави во една лоша позиција  кои на 

крајот на ХХ век воспоставија специјални односи со 

Вашингтон. Границите на Европа и на Балканот се 

менувале  во текот на различните историски периоди. 

Дали е можно овие гранични линии да се менуват во 

иднина? Дали во изминативе векови интересите на 

Европа и големите сили беа да создадат нови држави 

во текот на балканските конфликти. .  На ваков начин, 

регионот и меѓународниот систем од овие историски 

податоци, Балканот ќе се смени и повеќе од самата 

европска криза, политиката на Кремлин и од 

државните националистички политики кои се надвор 

од демократските параметри на американската 

дипломатија на Балканот. Алијансите кои се создаваат 

сега на регионит, нѐ потсетуваат на договорите 

против народите пред и по инвазијата на Отоманската 

империја. Нејасна е вариаблата како ќе дејствуваат 

албанците на овој геополитички вакум, без помошта 
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на американците. Илирите албанците се поделија на 

провинција од Римската Империја, на вилајети од 

Отоманскаат Империја и на крај по 1912-1913 ја 

оставлие под странската инвазија на соседните 

држави. Оваа се случи бидејќи албанците немале  

некој силен меѓународен спонзор, во времето кога се 

одлучувале проблемите во регионот. Податоците не 

покажуваат дека албанската геополитика 

функционира исто на двете страни на 

административните граници за да се справат со 

евентуалната криза што ќе ја  донесе оваа 

американско движење во Европа, и Балканот. Косово и 

Албанија до некаде  направиле некои заеднички 

проекти, но не постои некаков систем на интегрирање 

на интелегентните  податоци, финансиски и др. 

Инфраструктура на авто патиштата и железниците не 

се развиени добро за да се соочат со овој предизвик. 

Албанците во оваа постамериканска криза ќе барат 

помош од европа, за да се соочат со политиките на 

соседните земји, но според историските настани, ова 

ќе биде многу тешко да се имплементира, поради 

разликите во внатрешната европска криза и 

распределена ви смилса на надворешната политика и 

бесбедонста на Балканот и Европа на овва пос 

американска “анархија“, која ќе го доведе 

полуостровот во една фаза која ќе биде  различна од 

периодите, кога војувале Австро-Унгарија, Германија, 

Русија и Турција за да добијат повеќе територии и 

така паралелно дојде до  балканските и европските 

конфликти. Во оваа фаза може да се види пораст на 
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турската доминација во регионот, поради 

историските односи на регионот со оваа земја и 

турксите тенденции за да се врати со економските и 

дипломатските политики, таканаречени “нула 

проблеми со соседите“. Тука треба да внимаваме, ако 

Турција ја употреби истата политика на селектирање 

на пријателите и непријателите, класифицирајќи 

противницте на геополитички адекватни позиции. Во 

меѓу време Србија, Црна Гора, Македонија и Грција да 

се примени истиот  концепт кон латинскиот дел на 

полуостровот. Значи овие земји нема што да 

променат, кога е во прашање албанската позиција и 

тука е додаден уште еден актер, Македонија. Овој 

фактор треба да го третираме на специфичен начин, 

како на ова игра на рамнотежата  на силите, 

Македонија, нејзината влада ги оштетува процесите и 

политиките кои меѓународната политика ѝ ги 

поставила на оваа републикаа. Се чини дека  при секој 

“ американски пад“ во регионот ќе биде претечани 

земјите, спомнати погоре. Српското пробивање во 

Македонија,  во северниот дел на Косово и Босна не 

покажа дека имаме национална политика која ќе им се 

спротистави на овие сили. Албанските поилитички 

сили не се ангажирани на изработка на една 

национална стратегија, на исполнувањето на вакумот 

кој ќе се создаде ако американците  се повлечат. Сега 

за сега Албанија и Косово како приоритет ја имаат 

ингерацијата во ЕУ, а Косово и во НАТО и изјавиле 

дека националнотот обединување ќе се постигне во 

ЕУ. Но ,што ќе се случи ако проектите кон ЕУ 



72 
 

пропаднат или самата ЕУ и Еврозоната ќе одат кон 

клоапсот? Ако американците  го напуштат Балканот, 

идејата за унија во ЕУ  пропадне, Фрагментираниот 

Балкан управуван од страна на регресивните сили, 

тогаш Русија и Турција ќе го пополнат овој вакум, со 

ангажирање  на локални сојузници. Но, како и секогаш 

вариаблата останува константна, како ќе се снајдат 

албанците воовие околности покрај политиките на 

балканските влади земајќи во предвид овие дилеми, 

како ќе дејствуват албанските влади во Тирана и 

Приштина?. Познато е дека овие сили, ќе се изостри 

упте повеќе на Балканот. Како и да е , повлекувањето 

или присуството на американците во регионот, 

албанските влади треба да се подготват зе еден тренд 

или нови регионални правила за тие меѓунардони. Да 

се надеваме дека Америка ќе продолжи да ја одржува 

хегемонијата на меѓународниот систем и ќе продолжи 

да игра важна улога  како и порано на сите 

одлучувачките центри и нема до дојде до 

меѓународниот систем кој ќе се карактеризира по 

мултиполаритетот. Актуелно, Америка, е единствена 

сила која може да проектира сила на целиот свет. Таа 

има една голема економија и географија која во  

другите земји не можеме да ја видиме.Тоа се земји кои 

претендират да ѝ конкурират. Сепак меѓународниот 

поредок со новите сили, е создадена во минатото и 

тука повеќе последици имат народите кои немале 

капацитети или сили да се соочат со ова правило или 

да им се спротистават на регионалните и глобалните 

сили. На крај, во оваа равенка влегуват сите тие што 
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живеат на Балкан, значи и албанците кои освен 

американците и до некаде и гемрнаците се опкружени 

со противници, кои историски се обиделе да освојат 

повеќе територии. Промените на меѓународните 

односи,  во системот на овие односи,  несомнено ќе 

има влијание и на Балканот и кај албанците. Во 

меѓувреме, ќе се зголемат регионалните ривалства на 

големите сили. Конечно, светот и меѓународната 

политика ќе бидат полошо без Америка како лидер во 

сите прашања и светските кризи. (2012) 

1.6 БАЛКАНОТ ПРЕД НОВИТЕ 

ГЕОПОЛИТИЧКИТЕ ПРОМЕНИ  

 

По повеќе од две децении од распадот на поранешна 

Југославија, новите земји  од западен Балкан се 

соочуваат со дилеми на етничкиот конфликт, 

внатрешна стабилизација, интегрирање на 

економските и воените структури на Западот, и во 

потрага на новите регионални и глобални сојузници. 

Овој нов тренд кој е присутен на некои земји од 

западен Балкан, поттекнува од фактот дека неколку 

векови, оваа географска просторија, е базирана на 

различни системи  на организирање на државата. 

Така, од времето на Римската, Бизнатинска, 

Отоманската Империја и на крај доминацијата на 

Хабсбург и комунизмот, регионот се соочува со 

дилемите на бесбедноста-алијансите, и како што се 

гледа на крај овој синдром сега е дел на надворешната 
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политика, на некои однајслабите држави. И покрај 

овие активности, во моментов две земји како,што се 

Србија и Македонија со двојна политика, успеале да 

создадат два процеса во спротивни насоки, создавајќи 

на  Балкан нова криза, заедно со уште една криза 

вклучување на ЕУ и земји-членки на  еврозоната. 

Сепак, еден век по завршувањето на Првата светска 

војна и Втората балканска војна (1912-1913), регионот 

повторно беше цел на  големите сили, главно на САД, 

ЕУ, Русија, Турција и недржавните фактори да  

доминираат на Полуостровот за да ги искористат 

линиите на  природен гас и патишта во регионот. 

1.6.1. Албанците во политиката не големите 

сили 

Историски, полуостровот никогаш не бил под 

влијание на внатрешните фактори, но бил под 

влијание на големите сили, кои одлучувале за 

судбината на народите кои немале  сила да ги водат 

процесите или останале надвор од нив. По 

завршување на Првата Светска Војна во 1918 и 

распадот на Отоманската и Австроунгарската 

Империја, земјите кои победиле  создадоа сојуз и 

донесоа нова реалност на Балканот.  Делот на 

регионот кој не им припаѓаше на православите, како 

што се гледа потрпи повеќе штети, и не е позната 

вариабла зошто геополитички овој народ беше 

оштетен повеќе. Албанија освен поделбата во 1912, 

едвај го преживеа второто отцепување, и тоа 
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благодарение на американската дипломатија, значи 

на претседателот Вилсон и неговата делегација кој 

успеал та ја превзема меѓунардоната верификација на 

границите поставени во Лондонската Конференција 

(1912-1913). Додека, Конференцијата во Париз на 

Европа и на Балканот има даде друга слика, 

создавајќи други Балкански фактори, на тој начин 

овозмозувајќи им на Србија и Грција да се зајакнат. 

Балканската криза помеѓу 1908 и 1913 година , која 

повторна стана актуелна некаде на прагот на 

завршување на втората светска војна во 1945 год. со 

проширување на комунистичка идеа на Балканот и 

геополитичките промени кои се очекувале во Европа 

и Балканот. Создавање на новите држави, или 

републиките на товар на народите со  несловенската  

етничка  припадност се чини дека ја собори 

географската  рамнотежа изградена од Германија 

пред и во текот на војната. 

Албанците под окупација на србите и подоцна од 

Југославија на Тито , потонаа во меѓународните 

идеолошки конфликти помеѓу Америка и Русија. 

Поделбите меѓу сојузничките земји победници од 

Втората светска војна и со почетокот на Студената 

Војна, донесе до ослабување на  албанскиот фактор во 

регионот и во истио период се појави факторизирање 

на србите во рамките на  бившата федерација на 

Југославија. Значи, околностите во меѓународната 

политика  на тоа време влијаеле на тоа албанско 

прачање надвор од границите во 1912 година тоа се 

остава под дипломатијата и политиката на Тито, до 
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1999 кога се создадоа нови меѓународни односи. 

Значи, до воената интервенција на западот во Косово 

и пред тоа во Босна, и подоцна во Македонија во 2001. 

Од историски аспект, од народите кои се формирале 

во регионот и добиле географски простор, уште 

повеќе се зголеми можноста за нови етнички судири 

во регионот. За разлика од србите, кои сега беа 

фактор, албанската популација и босанксата 

претрпеле голема загуба и слабеење на своите сили за 

да го променат Балканот по Берлинскиот конгрес во 

1878. Оваа ситуација се случила многу одамна, од кога 

Отоманската империја одлучила да им даде 

независност на Сербија, Грциа и Црна Гора  а од друга 

страна да продолжи да ги држи албанците под 

неговото ропство за неколку децении. Во текот на ова 

време, земјите почнале да се развиваат во споредба  со 

териториите кои беа под диктатот на Турција.  

Модернизацијата на овие нови земји беше подржана и 

од Русија и тоа за да ги зајакнува геостратешките 

позиции на овие земји, но во меѓувреме имше за цел 

да се движи поблиску со Русија во регионот. Поради 

тоа, тука треба да се гледа доцнењето на албанците за 

да се подготват со регионалните и европските сили, 

покрај другите држави кои земале ригорозен став 

против Турција и Австро-Унгарија. И од тогаш, 

балканскиот регион се раководи од страна на србите, 

грците и бугарите, ставајќи ги албанците надвор од 

секое движење. И покрај неадекватната географска  

положба, албанците, и покрај можностите ќоја ја 

имале и геополитичките карактеристики не успеале 
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да го контролираат богатсвото и трговијата од 

Јадранот до Централна Србија за да  бидат посилни. 

Барањата на албанците за враќање на позиците во 

регионот станаа незначителни, во споредба со тие 

српски и бугарски кои бараат проширување не 

територијата. Оваа позиција  на албанските региони 

можеби се поради поделбите на албанците пред и по 

1912,во кои продолжиле со вантрешните немири од 

1919 до 1925 и подоцна завршиле со победа на 

комунизмот во 1945, кога целосно албанците паднале 

под  идеолошката  комунистичка окупација која ќе 

имаше национални стратешки последици. Албанската 

географска позиција, создадена во времето на царот 

Зог кој изгуби и стана заедно со оној на Југославија, и 

подоцна со  царевите на Русија и Кина, на штета на 

албанскиот народ во регионот, но  секогаш во корист 

на панкомунистичките класи. Регионалната 

рамнотежа се сменила по 1990, со распадот на 

Совјетксиот Сојуз и Југсолавија, но оваа нова состојба 

донесе многу малку промени кај албанците во 

регионот. Албанија, под комунистичката диктатура и 

ривалствата на големите сили за неколку децении, по 

доаѓањето на демократијата, не успеала да се 

стабилизира и земјата да ја води кон подобра 

економската и социалната политика. Во 2008 со 

прогласување на Косово за независна држава, 

приштина доби статус на државата признаена од 

суперсилите. 
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1.6.2. Балканската унија 

Освен тоа, во регионалните односи, војувањето за 

територии и геополитичката позиција и денеска 

продолжува, заедно со процесите за еден нов 

Балкан,интегриран во ЕУ и НАТО. Но, финансиската и 

политичката криза на земјите членки на Еврозоната  

ЕУ, е истата како кризата која ја опфати Европа пред 

1914, кога германско-англикското ривалство, ја 

сменило  европската рамнотежа и во меѓувреме имало  

влијание и во состојбата на Балканот. Еден век пред 

тоа, државите кои произлегоа од Отоманската 

Империја,  целосно беа од агарниот вид и не многу 

подоцна како резултат на на политичко - европски и 

регионални воени судири,Балканскиte држави 

падналe во длабока економска криза и така почнале 

да ги редат движењата за алијанси и територии. 

Денес, оваa парадигма не е остранета од сегашните 

влади на Балканот, кои преку двоЈните политики на 

членувањето во ЕУ и создавање на  унијата и 

алијансите, се обидувата да ја актуелизират идејата за 

еден нов Балкан со нова мапа. Но, во овој правец јасно 

се гледа дека дејствијата на некои влади, како владите 

на  Србија и Македонија,  на создавање на новите 

алијанси на Балканот, понудувајќи специјални односи 

со Кина и Русија или евентуално во иднина и со 

Турција. Србија и Македонија за ангажирање да ја 

унапредат економсктата положба и да проектираат 

стратегија кој се повеќе е евдиентна во овие години, 

со можност на воспоставување на стратешките цели 

на руската војска на Балканот, за да му парираат на 
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американското присуство. Едноставно, овие движења 

им служат на Србија и Македонија. Територијата 

освоена во 1912 од Сербија, гарантирана од 

меѓународната комисија а подоцна со формирање на 

Социалистичката Република Македонија во 1945, ќе се 

спомнат неколку години подоцна како години на 

стеснување на албанските територии и почеток на 

новите држави – артифицијалните народи, во штета 

на автоктоните  народи. 

 
Франц Фердинанд 
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1.6.3.  Геополитичка рамнотежа 

Меѓутоа, според истражување на јавноста, 

македонските и српските граѓани не сакаат да бидат 

членови на ЕУ или не ги сакат многу ЕУ и НАТО, 

додека нивните влади не сакаат да ги сменат 

актуелните политики. Тука треба да се спомне 

Албанија која  малку стагнира во напорите да им се 

спротистави на овие сили кои сакат да ја поместуват  

геополитичката  рамнотежа започната од 

американците во 1992 год. Но, овој трегионален тренд 

кој го гледаме денеска, е  неколку години понапред, 

кога Втората Катерина,  Велики Петар, Третиор 

Александер и Вториот Николас го отворија патот на 

рускотот порширување на Балтикот,  кавказот се до 

Балканот, нудејќи современост на тогашните 

независни држави или на оние држави кои веќе го 

започнале патот на независноста. Од геополитичкиот 

аспект, ориентацијата кон истокот на некои земји на 

Балканот, или двојните, ќе го 

намалинеколкугодишниот воен и дипломатски 

ангажман на Америка за долгорочна стабилизација на 

регионот. Сега тука доаѓаме до една нова фаза во 

регионот, до промените кои се очекуваат да се случат 

во самата ЕУ и репозиционирањето на Америка во 

Евроазија. 

Кога атентатот врз Франз Фердинанд во Сарајево во 

1914 донесе воjна и создавање на нови алијанси меѓу 

владите и државите на регионот. Оваа ја принуди 

Америка по 1916 година да се вклучи во дипломатска 

и воена мисија во сите прашања пред и по војната во 
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Европа и Балканот. Така и покрај глобалниот 

тероризам, Америка пордоложува да биде присутна со 

војската во регионот и да дава важност на 

дипломатските иницијативи. 

На оваа нова ситуација  некои држави од регионот се 

обидуваат да ги зголемат тензитие на Балканот,  

бидејќи ова е глобална “слабост “на Америка. Затоа, 

одбивањата на Србија и Македонија да се намалат 

тензиите во регионот најчесто се поврзани со силата 

на Вашинготн да влијае над овие влади. Кризата во 

Грција, зголемувањата на приговорите од Бугарија за 

идентитетот на Македонија, перманентната криза во 

Албанија и Босна прават Балканот да се враќа назад и 

покрај ветувањата на ЕУ за постепено членство. 

Можеби денес, кризата на Балканот ќе ја потикнат 

понатамошната фрагментација на Балканот и на еден 

начин ќе ги  зголеми ривалствата меѓу народите на 

Балканот и светските сили во регионот. Границите се 

менувале и историски се поместиле во Европа и  

Балканот, затоа не треба да се исклучи оваа можност 

на промените во сегашната деценија (2012). 

1.7.РЕГИОНАЛНА ТРОЈКА  

Тројца војници на силите на КФОР беа повредени  во 

северниот дел на Косово од српските паравоени сили. 

Тензиите на север уште повеќе се сголемиле од 

изборот на Томислав Николич. Ссрпскиот 

прертседател им порача дека нема намера да ги 

прекине врските со Русија и да го напушти Косово 
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како српски интерес, покрај подржувањето на Србија 

да биде член на НАТО и ЕУ. По посетата на Николич во 

Москва, рускиот претседател Владимир Путин, уште 

еднаш ја подржа Србија како стратешки партнер со 

Москва, давајќи 1 билион доллари финансиска помош 

ветена во 2009 година. 

Подоле, во Македонија, премиерот Никола Груевски 

ни малку не бил загрижен околу состојбата на земјата 

на патото кон ЕУ и НАТО, поради аферата со 

прислушувањето. Уше не е јасно кога ќе започнат 

промените во Македонија. И покрај Самитот на НАТО 

во Чикаго, каде се покажа даека немаат намера за 

проширување со нови членки, владата на Македонија 

ова не го гледат како  слабост или перманентна 

закана за земјтаа која се соочува и со меѓуетнички 

проблеми. Владата во Скопје се соочува со дилемата 

каде е геостратешкиот интерес на Македонијата во 

регионалната политика по “економскиот пад“ на 

Америка и политичка-финансиска криза во ЕУ? 

1.7.1. МАКЕДОНИЈА И СРБИЈА НЕ ГИ САКАТ ЕУ И 

НАТО 

Македонија до сега не ги гледала ЕУ и НАТО како 

стратешки партнер. Владите изјавиле дека земјата 

треба да одат кон ЕУ и НАТО, но корупцијата, 

медиумите и валдеењето на правото се оставени 

надвор од валдините политики. Според 

меѓународниот печат, државата сите сили и 

капацитети, така дипломатски и финансиски слабости 
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ги конветрира кон алијансата на Кина, Русија и Србија, 

како врска која  име за цел протерување на 

американците од регионот или најмалку нивно 

контрабалансирање. Затоа, сферата на  фокусирана на 

Централната Европа и Балканот, на американците и 

русите и ова мора да се направи со поставување на 

американските ракетни системи во Полска, Романија, 

Булгарија и еден дел во Турција. Во оваа игра на 

историските ривалства, влегоа и неколку држави од 

Западен Балкан обидувајќи се да влијаат или да 

добијат нови позиции.  Додека Вашингтон и Москва се 

караат оклу целта на овој проект, очигледно е дека 

Македонија се обидува да ги разочара американците. 

Македонија се смета како земја која не ги слуша 

нивните совети  во врска со регионалната политика. 

Исто така Србија, под водство на новиот претседатл не 

само што ќе предизвика внатрешна политичка криза, 

туку ќе ја смени политичката и воената ориентација. 

Таа изјави дека членувањето во НАТО не е предност на 

Белград и земјата има други економски и стратешки 

алтернативи. Тензиите кои се видливи во регионот 

очигледно не водат кон настанот, со кој актулените 

земји на Балканот многу брзо ќе се соочат со 

внатрешни политички проблеми и забрзување на 

создавање на новите регионални и глобални алијанси. 

Деценијата во која сме ќе се карајтеризира со 

познатите тенденциа на опасностите во Босна е 

постдејтонскиот договор во 1995. Косово влегува во 

нешто што не е добро за албанците. Владата во 

Приштина не е способна да  владее на северниот дел, 
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оставајќи еден дел од земјата во рацете на српскатат 

паралелна администрација.  Замрзнатиот конфликт во 

северот на Косово, секојдневните инциденти во 

Македонија, внатрешната состојва на Србија,  

бллокадата на политичката состојба во Босна ги 

принудиле  ЕУ и САД да превземат дипломатски 

иницијативи за да намалување на тензиите. 

1.7.2. Регионалните ривалства во балканската игра  

Стравот на ЕУ лежи во можноста дека Србија и 

Македонија ќе се оддалечат од европската орбита и ќе 

се приближат кон Русија или Кина. Инвестициите кои 

овие земји ги чекаат од глобалните сили, се од 

економски карактер и изградба на тубациите за 

природен газ од руско-кинезките претпријатија и на 

крај, според српско-македонските оценки овие две 

земји ќе добијат некоја стратешка важност покрај 

инициативите на ЕУ и Америка. Овие дејствиjа на ЕУ 

се од дипломаткси карактер, и актуелно ЕУ се обидува 

да промовира на Балканот против другите 

регионални руско-кинески фактори. Но, слоабоста на 

ЕУ сега е попозната кај сите дипломатксите делегаци 

на Балканот. Инициjативите нa ЕУ се спротиставуват 

сo Србија и Македонија. Спскиот претседател 

Николич, информирал дека ќе ги разгледа сите 

договори потпишани со Косово,  додека Македонија 

исто така во новата алијанса,  го негира секој предлог 

што доаѓа од ЕУ и од Америка за името на земјата и 

почитувањето на Охридксиот Договор од 2001. 

Кризата во Еврозоната и ригорозните мерки 

превезмени од Германија притв земјите на унијата, 
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позади остави многу негативни прашања за тоа што 

може да се случи во Југоисточна Европа. ЕУ и Америка 

и покрај кризата со која се соочуват, се обидуват да ја 

спазат зоната од еден нов циклус  на тензиОд другата 

страна, Вашингтон и ЕУ повторно го  гледаат 

регионот како прашање на карктер или како втор 

интерес. Оваа ситуација ќе се пренесе во деценијата во 

која влегуваме, ќе се појави поради фактот што 

предност имаат кризите и новите стратегија на САД 

која сака да ги воспостави. Така, овој вакум и 

двомисленост на геопилитчката рамнотежа на 

Балканот,  ја користат други надворешни фактори во 

соработка со Србија и Македонија. Затоа, во одреден 

период може да видиме некој изолиран  конфликт  на 

Балканот и една источна алијанса за да ги 

исбалансираат силите. На крај, новите движења на 

Балканот, кои имат регионален карактер, потикнати 

од светксите сили, ќе ја одредат новата геополитика 

во регионот и на некаков  начин ќе ги редат новите 

сили на оваа зона (2012). 
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ПОГЛАВЈЕ II 

ГЕОПОЛИТИКА, ИСТОРИЈА НА ВЛИЈАНИЈАТА  

II.1. БАЛКАНОТ ВО СЛЕДНАТА ДЕЦЕНИЈА И 

АЛИЈАНСИТЕ ПРОТИВ АМЕРИКА 

Се приближува одбележувањето на падот на 

Берлинскиот Ѕид и Русија на Путин и Медведев  која 

тргна кон Европа, бифшите сателитски држави на 

Советксиот Сојуз и Балканот. Создадените земји на 

Западен Балкан, се по потргага на нови алијанси. Во 

деценијата која остана зад нас, владите на слабите 

држави, и покрај американската поддршка не успеале 

да изградат една здрава демократска држава, која ќе 

придонесе за долгорочната стабилност и изградба на 

една силна обвивка како заштитник на безбедонста. 

Европа покрај финансиската криза и заканите од 

Германија за да ги исклучи од унијата државите кои 

имат долгови, продолжува со напорите да донесе 

поблиску членувањето на Западен Балкан. Но, на овој 

правец многу јасни се дејствијата на некои влади, како 

што се тие на Србија и Македонија за да создадат нови 

алијанси на Балканот, нудејчи на Русиа и Кина 

специјални односи . 

II.1.1. РУСИА И РЕГИОНАЛНИТЕ ПОНУДИ НА 

МОДЕРНИЗАЦИЈАТА 

Но, овој регионален тренд оди неколку години 

поназад, кога многу лидери на тие времиња како  

Втората Катерина, Велики Петар, Александер Трети и 

Николас Втори го отворија патот на  руската 

експанзија од Балтик, Кавказ, Блискиот Исток до 

Балканот, нудејќи им современост на тогашните земји 
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или на оние држави кои веќе тргнале кон 

независноста. Од геополитички аспект, оваа источна 

ориентација на некои земји на Балканот или двојно ќе 

го намали воениот и дипломатксиот ангажман на 

американците за долгорочна стабилност на регионот. 

Во оваа серија на настани, политиката на безбедност, 

стабилност, организираниот криминал, корупцијата и 

етничкото насилство уште е жива на регионот. Не е 

јасно каква иднина ќе има регионот и можно е овие 

држави да се насочат кон  внатрешната и 

надворешната нестабилност во потрга на нова 

геополитичка насока?  Новиот политички и 

безбедносен вакум може да доведе нов тренд  на 

настаните, посебно во Македонија, Босна, Србија и  

Косово. Извештајите на агенциите за мониторинг на 

ЕУ велат дека реформите на земјите на Западен 

Балкан не се во согласност со економските политики 

на ЕУ. Не само тоа, внатрешната нестабилност и 

воената безбедност надвор од структурата на НАТО 

останува потенцијален индикатор за неуспех во 

иднината на овие кревки држави. Сепак 

нестабилноста е длабоко вкоренета во политиката на 

владата врз основа на етничка дискриминација, 

вклучувајќи ја и економската нееднаквост на 

распределба на стоки и странски инвестиции во 

земјите како што се Босна и Македонија. 
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Русија по Студената Војна  

Значи, овој тренд кој е присутен во некои земји на 

западен Балкан, произлегува од фактот дека за 

неколку векови, овој простор се базира на различни 

системи на организирање на државата, така од 

времето на римската империја до комунизмот, 

регионот со соочува со дилемата на безбедност. 

Важноста на овој регион за меѓународниот мир и 

безбедност веројатно треба да се  гледа од фактот 

дека влијанието на Големите сили на Балканот, 

влијаеле за појава на големи сили по војната на Криме 

во 1853. Меѓутоа сите војувања во регионот , почнале 

како резултат на судирите за поголема доминација во 

Источна Европа и на Балканот и последните настани  

гледајќи од оптика на кршење на интересите на 

светските сили. Но, падот на  империите на Балканот 

создаде нови слаби држави во првите години на 19. 

век. Но, креирањето на границите во регионот доведе 
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до  етнички судири на Балканот кои продолжиле до 

крајот на ХХ век. Со падот на комунизмот во 

почетокот на 90-тите години, новите држави кои се 

формирале не покажале дека можат да бидат 

стабилни од аспект на надворешна безбедност. На 

оваа линиа,  по конфликтот во Босна и во Косово, како 

регионални конфликти со глобално влијание, некои 

балканси земји, поради етничките разлики и 

стратешките интереси продолжиле со своите 

тензични  политики кон соседните земји и почнале да 

бараат алијанси на истокот. Државите како Албанија, 

Хрватска и Црна Гора се обиделе да ги балансираат  

внатрешните политички барања кон 

националистичките амбиции. 

II.1.2. Балканот помеѓу фрагментацијата и 

интеграцијата 

Тенденциите за фрагментација и нестабилноста 

продолжуваат и покрај присуството на 

межународните наблудувачки сили во Косово и Босна. 

Но, државната дилема за безбедност, на земјите од 

Балканот стои во тенденците на владите да одат 

назад а не кон прогресот Од една страна бараат да 

членуват во НАТО и ЕУ, а од другата страна 

потпишуваат стратешки договори со Русија и Кина, 

ккао форма за баланцирање на американскиот 

интерес и пошироко. 

Исто како и убивањето на Франц Фердинанд во 1914 

во Сарајево кој, ја доведе Првата Светска Војна и 
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создавањето на новите алијанси од големите и 

Балканските сили , воениот и дипломатскиот 

ангажман на  емриканците по 1916 е добродојден во 

сите меѓународние конференции каде се одлучуваше 

за народите од Балканот и тоа исто како и по распадот 

на турската империја како и по Првата Светска 

ВојнаИсто така, денеска актуелните ентички судири и 

глобалниот тероризам ја потикнаа воената 

американска машинерија да се активира на Балканот, 

Блискиот Исток и во Централната Азија. Но, по 

завршување на  Студената Војна, надворешната 

политика на Америка се промени, по 1992 со 

дипломатските иницијативи и војните 

затрансформација на Полуостровот и да донесе мир. 

Американците веќе две децении помгонале 

Македонијја да биде што подалеку од српскотот 

влијание,го создадоа Косово најновата држава во 

регионот, , Дејтон и Албанија станаа членка на НАТО. 

II.1.3 Експрес линија Белград-Скопје 

Последните политичките настани во регионот, 

посебно во Македонија, по доаќањето на власт  на 

премиерот Никола Груевски, и во Србија оставаат 

малку простор за позитивна оценка на политиките на 

антидемократските сили. Исправките кои се 

обидуваат да и ја  прават на политиката на Америка од 

владата на Скопје и Србија, зо создавање на источни 

алијанси, покажуват за можностите на 

фрагментацијата на регионот. Сербија до сега покажа 
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дека има два правца: првиот кон Брисел и вториот кон 

Москва и Пекинг. Исто така, Гуревски, во овие 

последни две години ја следeл истата дипломатска 

линија, создавајќи една нова јужнa насока со Србија, 

таканаречен Jугосфера“ која во иднина  може да има 

финансиска подршка од Кина и Кремлин. Во овој 

правец, оваа регионална алијанса ќе создаде некоја 

независност од американското проширување и ќе ја 

блокира стратегијата на Вашингтон за повеќе 

влијание во Евроазија. Српската експрес линија   

помеѓу Босна,Белград и Скопје е подржана од Тадич и 

Груевски и има добиено подршка и од Кремлин 

особено од руските официјални лица. Оваа алијанса ќе 

беше како вториот спречен блок за големата 

американска стратегија спрема првиот 

антиамерикански блок во Источна Европа, Кавказ и 

Централната Азија сочинета од сателитските држави 

на Кремел. 

Но вистина е дека поради светксата финаксиска криза 

и неуспехот на ЕУ ќе ја задржи унијата и еврото 

стабилно, во наредната деценија може да се сведочат 

две тенденции диаметрално спротивни трендови  кои 

можат да рефлектираат негативно во регионалните 

настани на Западен Балкан. Додека ЕУ  се обидува да 

се движи кон пошироко интегрирање на соработката 

и на мултилатерен процес, процесите можат да бидат 

предизвикани од надворешната политика на 

Германија и Франција за да креираат друг чадор за да 

бидат независни од аспект на  бесбедноста од страна 

на Вашингтон. Овој акт на Берлин и Париз ќе има 
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последици за дипломатијата и воениот дизајн на 

Америка во Евроазија. Исотчна Европа ќе се соочи со 

честите промени на владите, посебно во југоисточна 

Европа може да ја смени динамиката кон политичкиот 

фрагментизам и етничкиот ( Босна, Македонија и 

Косово). Во меѓувреме, столбовите на стабилноста на 

Балканот за повеќе од една деценија беа во дното на 

американсктот присуство во регионот, ветувања за 

членство во ЕУ, Дејтонскиот Мировен Договор, 

Резолуцијата 1244 на Советот за Безбедност на ОКБ за 

Косово, и Охридксиот Договор, денес сите овие темели 

кои се изградени од американксиот ангажман се 

нападнати поради недемократските и 

антагонистичките сили на регионот и пошироко. 

Меѓутоа, некои нови  настани, како што се враќањето 

на Русија во Балканот, турското влијание на регионот 

преку концептот „нула проблемо со соседните земји“ 

желбата на Кина да ја спаси Еврозоната е создавање 

на нове алијанси на балканот од источен вид, се 

појавуват нови состојби кои се непознати од 

стратешкиот  план на бесбедносна платформа  на 

Балканот. 

Големото присуство на руските компани на Балканот  

како „Газ пром“ и „Лук оил“ покажуват дека интересот 

на Кремел кон регионот е голем . “Лук оил’ на крај 

официјално влезе во Македонија и како што се знае, 

овие две коорпорации, преку природниот газ ги 

реализираат експансионистичките цели на Русија во 

Централна Европа,Азија и на Балканот. Ако овие 

кревки држави навистина нема да се ангажираат да ги 
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надминат дилемите на безбедноста, тогаш Балканот 

во оваа деценија ќе изгледа подруго отколку пред 20 

години , со стратешките регионални и глобални 

сојузници кои ќе се борат против интересот на 

американците и во втората група ќе бидат државите 

со прозападна ориентација кои немазт друг избор 

освен да се обидат да се интегрираат во ЕУ, 

инситуцијата опфатена од финансиската криза и 

кризата на идентитетот (2010). 

II.2. ГЕОПОЛИТИЧКИТЕ РИВАЛСТВА ВО 

ЗАПАДЕН БАЛКАН 

Директорот на националната  разознавача служба на 

САД Џејм Клепер, на една седница на Сенатот изјави 

дека постојат шанси  за нови тензии на Балканот во 

2012, додека бифшиот координатор на Советот за 

безбедност, Ерхард Бусек, ја реактуализира идејата за 

размена на территориите или новите подлеби на 

регионот. Еден американски конгресмен во текот на 

2011 исто така ја поддржа идејата Беград и Приштина 

да најдат решение околу северот, макар ова да доведе 

и до размена на територии. За светските сили, оваа 

почнало да звучи добро, посебни редефинирањето на 

границите на Балканот, значи за Америка или за 

Европа овој факт веќе не е некоја мисија за која не 

може да се разговара на дипломатксите маси. Во овој 

прваец, во текот на 2011, кризата во земјите не 

Еврозоната направи Европа да изгледа дека оди кон 

фрагментацијата и сега овој момент остава простор, 
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кризите да се прошират и во јужниот дел на 

континентот , на Балканот. Како причина на 

изолираните конфликтите , се создадени улсовите 

дека состојбата во Косово, Босна или Македонија да 

биде нестабилна и тензична., оставајќи ја на страна 

можностата за други државни пресметки. 

II.2.1. Балканскиот национализам во 

државните политики 

Две децении на трансформациите на регионот и 

безуспешните напори да ги стабилизираат односите 

меѓу државите, не донесоа некоја ситуација која ќе ги 

елиминира или  во иднина ќе ја спреќи етничката 

криза. Судирити внатре на Балканот за повеќе од една 

деценија, доведоа до распад на федераците а подоцна 

ова доведе до заживување на ентичкиот 

национализам кај србите, за хрватите да добијат и да 

доминираат во повеќе територии и геостратешки 

позиции во регионот. Овој национализам беше 

изразeн поразлично кај албанците во Косово, со 

почетокот на конфликтот во 1998, кој заврши со 

прогалсување на неzависноста на Косово во 2008. 

Додека,  сонот на албанците oд Македонија и Црна 

Гора за да ги искористата предностите во регионот, не 

стана реалност. Поради тоа, ова позиција доведе на 

тоа сегашната состојба да продолжи да биде како база 

за судири во  Македонија, Босна и пошироко.  

Балканскиот синдром можеби не е полн само од 

интересот на една етничка група за да биде над 
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другата етничка група,  но таа ситуација од 1389 до 

денес е желба на нелатинската популација за да се 

здобијат со повеќе територии и од друга страна 

идејата да доминират во глобалната политика на 

империите или светксите сили. На оваа линија на 

појавата на национализмот и Балканските ривалства, 

во декадата во која сме, како што се гледа ние сме 

пред еден нов циклус на пропгласивање на автономи 

или организирање на референдуми како во Босна, 

Косово или Македонија. Независните прогласувања на  

народите од Западен Балкан влијае на тоа 

геополитичките сили во регионот  да се менуват во 

корист на албанците, словените, хрватите, и до некаде 

и на македонците. Србија е во положба да се зајакнува 

со новите политики кон Блискиот Исток и 

стартешките кинески инвестиции. 

II.2.2. Топографиjа на Балканот и 

регионалните алијанси 

Иако во текот на овој период имавме прогласување на 

независноста на државите и почетокот на  

меѓуетничките конфликти, годината во која сме 

влегле како што се гледа е повторно под закана на 

регионалните тензии или редефинирање на 

полуостровот. 

Во овој поглед, не само калкулациите на светските 

сили за да ги зајакнат позиците на регионот и во 

Азија, туку и  политичките иницијативи на етничките 

групи во Босна, Србија, Косова и Македонија. Можеби е 
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уште  рано да се зборува за овој тренд кој ѝ припаѓа 

само на фантазијата, дека е спомнато на овој век да 

има промени на државните граници. Но, само еден 

факт,  да ја земаме Европа како случај каде 

резултатите од воените внатрешни десјтвија и 

напорите за да доминираат во европската политичка 

сцена,  границите на државите се смениле и тоа 

почнувајќи од Мировниот процес на Вествалија од 

1648  до 1989 кога берлинскит цид  се сруши. Значи, 

невозможно е на Балканот да  гледаме еден провес на 

промени на границите или  воспоставување на нови 

линии преку мировните процеси. Барем на овој начин  

така почнал овој порце со тоа  Берлинскиот конгрес со 

поргславуање на независноста на словенските држави 

од Турската Империја , со што многу други народи 

биле под уценаНа некаков начин завршиле 

преговорите во Виена во 2006 каде конечно се 

воспоставија базите на  независноста на Косово. Така 

што, повторно се јавува овој историски циклус, кој 

може да доведе до процеси кои ќе ги актуелизират 

отворените прашања на регионот. Во геополитичката 

мапа на регионот сега за сега имаме три фактори; 

албанците, сербите о македонците, кои ги поместуват 

силите, во правец на движења на рамнотежата 

создадени од американците во 1992. Србите и 

македонците моментално го употребуваат 

национализмот како начин да ја вратат состојбата која 

беше нивна полза пред 1988, како реална сила која 

доминира во егионот. На, ова поле не треба да бидат 

исклучени и Балканските алијанси, како што се ; 
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бугарските, турските или грчките  кои на некој начин 

им помага оваа изгубена рамнотежа или 

понатамошното зајакнување  помеѓу нив. 

Поранешниот турски министер за надворешни работи 

Ахмет Давутоглу и претседателот (тогашниот 

премиер) Таип Ердоган неколку пати го посетиле 

регионот создавајќи емоции на минатото и ветувајќи 

економска помош и стратешки алијанси. Од другата 

страна, министерот за надворешни работи на Србија 

Вук Јеремич, и македонскиот премиер Никола 

Груевски, се договориле со Турција да потпишат 

стартешки договор. Тука е нејасна улогата на Турција 

во регионот, поради влијанието која сака да го 

постигне и дипломатските тактики кога е во прашање 

позицијата на албанците и состојбата во Босна. Грција 

влезе во финансиска криза за која не се знае како ќе 

заврши, или дали ќе се врати на еден статус кој ќе ги 

комплицира односите со соседните земји. Бугарија е 

на пат да има поголема стартешка важност кај 

американците. Американската дипломатија истакна 

дека ќе има поголема улога и според бугарските 

весници, САД се обидува да ја контрабалансира Русија 

на Балканот, и ги предупредува другите актери. 

Бугарија, во овој случај им служи на американците 

како земја да ги воспостави ракетните системи. Така 

во оваa регионална  игра и светските сили им давaат 

една динамика на овие балкански ривалства. Албанија 

и Косово се соочуват со внатрешната политичка криза 

и тука некои од друите политички партии ја 

спомнуваат потребата на промена на курсот кон овие 
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настани во регионот и Европа. Албанија има георгаска 

положба која може да им помогне на албанците 

надвор од границите со координативните политики и 

мировните процеси. Но до сега, не е сигурно дали оваа 

позиција ќе се искористи од валдите таму за да влезат 

во оваа игра. Модернизацијата на инфатсруктурата и 

индустријата и на крајот членувањето во НАТО во 

2008 треба да ѝ служи на албанската влада како 

аргумент за да учествува на овој  нов геополитички 

дел како што го прави владата во Белград, помагајќи 

ги сербите кои се на северот. Сербија, преку 

економското и политичкото влијание и црниот пазар 

успеала да креира конликтуозна сосотјба во Босна и 

Косово, подржувајќи ги србите на север и од другата 

страна отетувајќи ја Косово во меунардоната сцена. 

Друго влијание се прави во Македонија, но тука  е 

поразлично и на стратешки начин, користејќи ја 

владата на Скопје за да ги прошират старите државни 

српски интереси во Македонија. Значи ,Србија нема 

интерес да ѝ нанесе штета на Македонја, но ја помога, 

за да динамизира и да ја приближува како сојузник на 

југот на Балканот. Руско-српскиот договор прави дека 

природните газоводни тубаци дапоминат низ 

Македонија, поради тоа што Србиа сака да има свое 

влијание во Македонија, денес и во иднина. Во овој 

геополитчки простор создаен во 2008, денес имаме 

некоја српско-македонска геополитика , скриени во 

своите дипломатски активности како во регионот 

така и во светската политика. Значи тие почнале да 

деанимизираатедна нова епока. Од тука српската 
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влада успеа да има влијание во Босна и Косово, преку  

финансиските лини и црната економија, давајќи им на 

србите подршка за нивните барања за отцепување од 

нивните држави. Додека пак во Македонија се случува 

спротивното. Преку  финансиските средства, 

актуелната влада успеала да ги корумпира албанските 

политичари за да не поставуваатт максимални 

барања. Сега за сега нема индикации кои покажуват 

дека во 2012 може да имаме радикализам на 

албанската популација. Се појавија вод екто на 

последните две недели радикални движења од 

македонците за да се загреат меѓуетничките односи, 

но уште  не е јасна како оваа тензија ќе стане во 

политички и историски  момент за албанците . 

II.2.3 ТРЕНДОТ НА БАЛКАНСКИТЕ 

РЕФЕРЕНДУМИ  

Значи, 2012, Балканот ја најде пред предизвиците за 

референдуми и желбата за специјални статуси. Во 

споредба со Македонија и Србија, владата на Албанија 

од 1991 и до ден днееска заостана во правец да ја 

смени олугата спрема албанците кои живеат на 

Балкан. Значи,   за жал, сите влади na Тирана, ме 

успеале да ја употребат дипломатската и економскаta 

сила во правец на зајакнување како регионална сила 

во иднина. Албанските влади до денеска не го 

употребувале национализмот како алатка за да ги 

унапредат националните идеи имајќи страв да не го 

изгубат имиџот прeд меѓународната заедница или по 
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различни ќе беа под притисокот на влада кои го 

закануват мирот во регионот, поради тоа што ги 

подржуват албанските барања кои останале надвор од 

границите (1912-1913). Тука треба да се спомене 

фактот Србија не сакаше ниту да ги слушне 

обвиненијата на ЕУ дека Белград ги помага србите 

.Токму тука заостанале албанските влади за да ја 

трансформират демократската порака на 

прагматичните разјансувања на нештата  пред 

меѓународната заједница. На овој нов статус, во 

полседните години имаме една националистичка 

сцена во Албанија и Косово, кои сакаат да ги вратат 

албанците на истити геополитички позиции, така 

како што се позиционираат соседите во регионот. 

Оваа состојба што се создава на Западен Балкан оди 

паралелно со внатрешните ривалства на ЕУ за 

доминација и влијание како во Европа така и на 

Балканот. Додека финансиската состојба на ЕУ се  

влошува и на еврпоската политичка сцена ќе донесе 

партии со десна ориентација, На Балканот векови 

понапред, национализмот ќе има нов тренд и ќе води 

до можните промени на владите. Значи bалканските 

влади ќе добијат влaст, употребујаќи го националниот 

иднетитет како шанса за да ги добијат изборите и од 

другата страна за да ја промовираат вековната идеја. 

Така, Балкан се ноаѓа пред распаѓање на 

геополитичката рамнотежа и доаѓањето на сцена на 

новите сили. Во Босна за неколку години по ред 

србите и политичките лидери ѝ се закануват на 

централната власт со референдум и обединување со 
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Србија. Исто така, србите во Косово, во северниот дел, 

помогнати од владата во Белград, ѝ се закануваат на 

Приштина со референдум или со некој специјален 

статус. Овие двесе оценети како поопасни кои ќе 

доведат до промена на границите и ќе создадат една 

нова мапа на Балкан. САД и ЕУ оваа ситуација не ја 

сакаат и се против радикалните сили на овие региони. 

Во Македонија, како резултат на политиките на сите 

македонски влади (1991-2011) постигнаа да ги има 

под контрола сите движења за автономија или некоја 

друга определеност. Овие македонски владини 

политики беа поддржани и од албанските партии кои 

направиле коалиција со македоснката страна. 

Охридскиот договор од 2001, ја спречи граќанската 

војна и ова се случи со посредтсво на ЕУ и САД. Значи 

оваа деценија ќе се карактеризира од објавувањето на 

референдуми, специјалните статуси, низ актуелните 

земји на Западен Балкан. 

II 2.4. ВАЖНОСТА НА ПЛАНИНСКАТА ВЕРИГА И 

РЕГИОНАЛНИТЕ РЕКИ  

Од историски аспект, од доаѓањето на православите 

од Карпатите во плодните рамници на Јужниот 

Балкан, односно кон пониските делови, донесе до 

намалување на территориите на  не словенските 

народи и намалување на нивните воени и 

економските капацитети на тоа време за да се справат 

со ова проникнување кое подоцна ќе донесе 

последици за целата територија во регионот. 
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Навигациските реки како Дунав, Морава и Дрим им 

дадоа приоритет забрзајќи го процесот  на 

колонизацијата.  Така што,  оваа сосотјба која денес ја 

гледаме во српската политика да ги презема 

териториите, датира уште пред неколку векови и 

според надворешните аналисти,  јасно потрвдува дека 

српските тенденции се за конфликтите. Од друга 

страна спортивставените геополитички идеи за 

территории, почнаа да растат  и повеќе, кога во 

средниот век Српско-Бугарската Империја го совлада 

регионот. Оваа окупација и ривалства се забрзаа со 

доаѓањето на Отоманската Империја во регионот, од 

1369 година по  битката кај Адрианопоја, и заврши во 

1914 когаОтоманската Империја се распадна, како 

резултат на почетокот на воените балкански дејствија 

(1912-1913) и Првата Светска Војна.  

  Значи, регионалните противречности меѓу народите 

со различна етничка припадност, донесе до тоа  што  

примитивен национализам превзема правец или 

модерна боја. Тука треба да се споменат и напорите и 

политиките на српската влада, што доведе до етнички 

судири во (1991-1999) во регионот. Од првиот циклус 

на судирите на овие години немаме видено сериозни 

војувања на актуелните држави на регионот. Ако 

оптимиститеоценат дека по две децени нема да имаме  

нови етнички судири, тогаш е можно да се потрвди 

констатацијата на ЕУ како унија нема да биде 

опфатена  од кризата во иднина и нема да биде под 

влијание на просторијата на Балканот.  Затоа на 

Балкан, се зголемуваат шансите, како резултат на овој 
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национализам, да се отварат патиштата кон 

фрагментацијата на полуостровот. Како што се гледа 

овој тренд кој се појавувал одговара на целиот регион, 

значи на парите кои имата ултранационалистички 

карактер. Тензиите во меѓународната политика,  како 

и порано направиле регионот да биде како некое 

средство пред Америка, Русија , ЕУ и Турција. 

Создавање на стратешките партнери од страна на  

светските сили со земјите на Западен Балкан ќе 

доведе до локална етничка напнатност во регионот. 

Последните изјави на официјалните лица на ЕУ и 

Америка, ни оставаат простор да разбереме дека 

регионот влегува во еден нов циклус на тензи и 

ривалства меѓу земјите. Така шуто еднач Балканот се 

посетува од големите Ссили, како пред еден век, една 

епоха  што доведе до изработка на  новите мапи и 

човечки  катастрофи.(2012) 

II.3. АМЕРИКА,  ВОЕНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ И 

ГЛОБАЛНИОТ ТЕРОРИЗАМ 

Два обида да се дигнат  во ваздух американските 

авиони покажуваат колку страшна може да биде 

деценијата за Америка, во борбата против 

терористичките мрежи. Веднаш, претседателот на 

Америка, Барак Обама, најави за националната и 

глобалнатат опасност од екстремниот тероризам и ја 

помина неделата, разгледувајќи го топ сикрет 

извештајот на безбендосните агенции каде се 

истакнуваше неуспехот на разознавачките служби да 
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се спречи можната експлозија на авионот,  кој веќе 

тргнал од градот Детроит кон Амстердам, за Божиќ. 

Убивањето на петте агенти на ЦИА во Афханистан, 

четири дена пред тоа прави афганската кризата да се 

подлабучува уште повеќе, во меѓувреме се повеќе се 

слуша за опасноста со која ќе се соочат со 

дополнителните војници , кои треба да бидат 

распоредени во пролета,оваа година. Но,во меѓувреме  

малку е тешко да се мисли дали е можно да имаме 

една Америка подобра од 2010, со сите проблеми и 

предизвици кои беа присутни во 2009. Како што се 

знае светската економија оди кон полошо. Стапката на 

невработеност се зголеми енормо, над 11 % и 

националниот долг имаше лошо влијание, додека 

земјата оди  кон колапс. Иако земјата беше на 

почетокот  на годината  во криза и пред вреремто кога 

требаше да се смени власта, администрацијата на 

американскиот претседател  Барак Обама, е свесна за 

овва работа и е спосбна да ги зачува интересите во 

надворешната политика и националните интереси. 

Обидите на новата администрација да постави рекорд 

во надворешните и дневните прашања на Америка беа 

карактеризирани со пречки иако може да кажеме 

“разочорување “ така како што велат републиканците, 

во однос на динамиката на поставувањето на случаите 

кои чекаат решавање.  

Агажманот на новата администрација беше 

фокусирана во правец да се надминат проблемите на 

бифшиот претседател Буш и неопохдната потреба за 

подопрување на ставот на Вашингтон спрема 
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глобалните проблеми,кои бараат поактивен 

американски ангажман . Како што се забележува 

често, Обама наследил бројни проблеми и многу 

предизвици кои се резултат на претходнана 

администрација, од политичкиот и националниот 

неуспех , кој требаше да се риактивира и плус на ова 

додава две војни дејствија и без подршка од 

американската јавност. Буџетот на државата беше 

оштетен од осумгодишно владеење на 

републиканците  и  кризата која ја претрпи Америка 

беше неприфатлива за американските граѓани исто 

така и од кабинетот на Обама, кој очекуваше да стапат 

во сила претседателските декрети за да го смени 

начинот на функционирање на американските 

институциа за безбедност и цивилна заштита,  кои беа 

резултат на освојување на Патриотксиот Акт во 2001. 

Така, една година по доаѓањето на Барак Обама во 

Белата Куќа, Америка ја промени надворешната 

политика спрема Блискиот Исток, Азија и Европа, со 

желба да се воспостави легитимитетот и репутацијата 

на тие земји, каде новата администрација ќе се обиде 

да ги заштити националните интереси како што е 

Афганистан. И ако се појави потребата да повлече 

повеќе сојузнички сили во регионот, тогаш требаше 

да се смени досегашниот дипломатскиот и воениот 

правец , како кон сојузниците исто нтака и кон 

другите партнери кои барат да се вклучат во дијалог 

со Америка. Оваа поддршка ја ветуваше само Обаам, 

преку неговите пријатели  кои ги имаше од почетокот 
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на 2000 и поддршка на светската јавност во парвец на 

новите политики кои дуваат од Вашингтон . 

II.3.1 ИРАК, ИРАН, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И 

ГОВОРОТ ВО КАЈРО 

Затворање на Гвантанамо, еден по инагурација во 

Јануари, со донесувањето на законот за здраствена 

заштита, 740 билион долари доделени од Конгресот 

за финансисика санација и поттикнување на 

банкарските капацитети, дополнително со испраќање 

на 30 илјади  војници  во Афганистан, беа конкретните 

и поактивите чекори на Обама за артикулација на 

внатрешните политики и зајакнување на 

американската перпсектива кон меѓународните 

настани. Неговиот говор во Каиро, Египет, за да ги 

подобри односите со исламксиот свет исто така беше 

попрактичниот и најкритикуваниот чекор од 

републиканците. Обама  најмалку успеал да ги смени 

посебно на почетокот, реакциите на исламскиот свет 

н Америка.  

Меѓуто можните промени кои ќе се следат од 

Вашингтон, спрема Ирак и можноста за отворање на 

разговорите со Иран во врска со Ураниумот, новата 

админисрација даваше конкретни  сигнали дека е 

подтотвена да ги нормализира односите со Техеран, и 

во меѓу време да продолжи да биде внимателна со 

политичките ставови, кон критиките од Иран како 

вмешаност во внатрешните работи во врска со 

развојот на протестите во пролетта и минатата 
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недела. Оваа пасивност на политиката на Обама се 

гледа како пат кој може да донесе резултати во однос 

на почетокот на разговорите меѓу двете страни во 

2010. Русија и Кина предвидуваа да продолжат да ја 

оспоруваат Америката во Блискиот Исток и Кавказ, 

сфаќајќи како многу важна и позицијата на Иран 

спроти природните газоводните лини. Присуството на 

американската војна во Ирак, за која не се знае каков 

успех ќе има, од новата политика почната од 

американските генерали, Афганистан и Пакистан се 

гледаат како продолжување на посветенсота на 

американците за да имаат  вилјание  во Азија. 

Посетата на Обама во минаната есен на Југоисточна 

Азија, ги потврди американските интереси како 

превентива кон кинеската експанзија во овој дел на 

Азија. Од стратешки аспект, Америка во 2010 ќе се 

ангажира да разговара со Индија и Пакистан за да 

помгне во борбата против глобалниот тероризам, 

каде што се споменува дека Кабул и Исламабад можат 

да им се спротистават на американците,  со оглед на 

искреноста на владата на Карзаи во борбата против 

уништување на мрежите на Ал – Каеда како во 

Афганистан така и во Пакистан. На оваа линија, Обама 

повика на координација меѓу државите членки  на 

НАТО и неговите сојузници, и ова се интерпретираше 

како реална блискост кон државите на ЕУ, за да 

изнудат додатни воени сили во Афганистан. Така, 

Велика Британија и Германија се согласиле да 

испратат 5000 војници во Кабул. Ова беше оценето 

како чудна одлука, земајќи го педвид негативниот 



108 
 

однос кој постоеше  во европските земји во мнинатото 

но и сега поради присуството на западните сили во 

Блискиот Исток. 

3.2. Од Рајштаг до Кабул 

Новиот однос кој беше креиран меѓу европејците и 

Обама во врска со веродостојноста и желбата која 

постоеше порано кај Америка, како предводник на 

демократските светски  процеси. Состанокот на 

светските лидери во Берлин во Ноември 2009, по 

повод  одбележувањето на 20 годишнината од 

уривањето на Берлинскиот ѕид во 1989, беше како 

потег на американската дипломатија за да помогне 

околу меѓунардоните прашањ,а исто како што се 

случи пред 60 години, кога Европа доби многу од 

американскиот прагматизам, за да ги брани 

европските земји од комунистичкото проширување а 

пред тоа и од фашизмот. Јавните анктети, како таа на 

ССН. покажуват дека иако американскиот народ е 

против војната, сепак ја подржал одлуката наОбама за 

испраќање на војници во Афганистан. Додека сега,  за 

новата година,  напорите на Америка  се да донесе мир 

во конлфиктуозните зони ,да  ги смени диктаторските 

режими и да прати мировни сили во Кабул и Дарфур. 

Во оваа насока потребата за американското присуство 

на меѓунардоната сцена, говорот на Адолф Хитлер во 

Рајштаг во 1939  ја принуди Америка сериозно да са 

ангажира во правец  во однос на мирот во светот 

посебно  да ги убеди големите сили за активно 
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учество во борбата против уништување на идеологите 

како што се “фашизмот и сталинистучкиот омунизам“.  

Исто, админстрацијата на Обама денеска ги повикува 

сите за поголем ангажман, за да го совладат 

меѓународниот  тероризам спонзориран од  

диктаторските режими. Две децении по 

завршувањето на  Студената Војна, Америка повторно 

во 2010 се ноаѓа во ситуација  да војува против 

теророт, не толку осмаена, но да ја активира меката 

дипломатија предводена од државната секретарка 

Хилари Клинтон, промовирана од Обама  во неговата 

изборна кампања. Вака, повикот на Обама за глобална 

соработка ќе биде поинтензивен во 2010 во напорите  

да се намали влијанието на ЦО2 во атмосферата од 

државите во развој како Кина и Индија. Опасноста од 

климатските промени, излегувањето од финансиската 

светската криза и развојот на програмите за да се 

справат со сиромаштијата околу глобот остануват 

засилени ориентации. Северна Кореја, ракетниот 

систем во Полска и Источна Европа остануваат 

отворени прашања за нормализираните односи 

Москва-Вашингтон. Самитот на Г8 земјите одржан во 

Вашинготн успеа да донесе  нова ера во 

трансатлантските односи и мировен во однос на 

решавање на глобалните проблеми. Копенхаген беше 

продолжение на Г8 одлуката со оглед на улогата на 

Кина, Бразил и Индија како земји кои сакаат глобална 

интеграција и конкуренти ротив Америка. 

Администрацијата на Обама значи Америка, и по 
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песимистичките настани во минатата година, влегува 

во  

 Успешно и ако што се гледа  демонстрира некоја 

спосбност до сега да се справи и да ги третира 

главните предизвици кога го презема мандатот и 

влезе во Белата Куќа. Каков резултат ќе има 

политиката на Обама внатре и надvор од Америка во 

2010 и по тоа се чини беше стилот и решението на 

самите американци кои во ноеври 2008 гласале. 

II.4. АМЕРИКА ВО ДИПЛОМАТСКА ОФАНЗИВА  

Владата на САД ги зајакнува дипломатските дејствиjа 

во Балканскиот регион , и покрај инициативата на 

германската  дипломатија за да го деблокира  

политичкиот процес во Босна и посетата на рускиот 

претседател Владимир Путин врз Србија. Посетата на 

високиот дипломат на Стејт Департаментот, Џејмс 

Стаинберг врз Албанија и Босна, и во земјите на 

Кавказ, претставува нов развој во трансатлантската 

политика на Вашингтон спрема геополитиката на 

Германија и Русија. Посетата на Стаинберг ѝ претходи 

на турнејата на другиот американски дипломат за 

Евроазија Томас Цонтрман за да ја разгледа 

политичката ситуација на регионот. Како прво 

прашање, втората посета на Стаинберг во текот на 

едната година во нестаблините региони доаѓа веднаш 

по  пследните тензии во Албанија, Македонија и 

опасноста за дестабилизирање на Босна.  Како второ 

дипломатот Станберг, остава впечаток за можностата 
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на враќање на мирот во регионот Нагорно-Карабахм 

каде по посетата на државната секретарка Клинтон  

шансите за договор и поголемо присуство на 

американците се зголемени и покрај конфликтот во 

2008 во Георгија. И трето по важност, САД го 

гарантира мирот во Западен Балкан,  со оваа патување 

на високиот дипломат шуте еднаш ја реанирмира  

неговата политика и присуството во регионот,  и 

покрај  барањата на Германија и Русија да вилјаат во 

политичките процеси на овие држави. На овва линија, 

иницијативата на Берлин и Кремел, за една 

дипломатска трговска увертира  во регионот, уште 

еднаш го повлече вниманието на американците за да 

ги нацртаат лините на геополитичките интереси таму 

и во истиот правец, за да го спречат креирањето на 

новите зони на интересот кои повеќе ќе ја зајакнат 

политиката и дипломатијата на Берлин во регионот, 

исто така и во институците на ЕУ, каде Германија ја 

игра главната улога во сите одлучувачки процеси  на 

бесбедност и надворешна политика. 

II.4.1. Германската дипломатска увертура  

Во меѓувреме германската канцелрака Ангела Меркел, 

и францускиот претседател Никола Саркози изјавиле 

дека мултикултурата не постои и не претставува 

подржувачки столб на овие земји. Ова го вознемири 

Вашинготн Некои дипломатски иницијативи во 

рацете на ЕУ како Босна, Косово и  интеграцијата на 

регионот во “Евроскиот Концерт“, ќе може да донесе 
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понатамошна дестабилизација и фрагментација, 

користејќи го  военото инволвирање на САД во Азија и 

Блискиот Исток. Дипломатската иницијатива на 

Берлин преводена од канцеларка Ангела Меркел во 

текот на месеците јануари и февруари за да направи 

повеќе, што е постигнато  со Дејтонскиот Договор во 

1995 и во меѓувреме да ја покаже регионалната сила 

на својата надворешна политика,  на еден начин е 

избалансирана од турнејата на американскиот 

дипломат Стаинберг. Во прв ред за Германија, 

Франција и Русија, понатамошниот воен и диплотакси 

ангажман на САД во кризните региони, создаваше 

една двојна ситуација, ако Вашингтон го намали 

својот интерес и влијанието за актуелните проблеми 

со кои  се соочуваат  земјите на Балканот. Во овој тек 

на настаните, високиот дипломат на ЕУ, Мирослав 

Лајчак, ја посети Босна за да ги убеди локалните 

лидери за унија и да ги унапредуват политичките 

процеси и можностите заа создавање на некоја  

федерална влада. Во меѓувреме според локалниот 

печат, самата ЕУ, која ја продолжува играта на 

поделеност во Сарајево, дозволувајќи европските 

влијанија во институците на Босна да ги редуктира и 

да го спречи американскиот проект. Од друга страна, 

европските инициативи, директно  беа заканувачки за 

интересите на САД во поважните геостратешки 

региони. Но, американското инволвирање и 

понатамошниот меѓународен престиж на Вашингтон 

во Балканот е монгу прагматичен и оди понапред, 

поради тоа што ЕУ и покреирање на  заједничката 
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надворешната политика и на безбедностљ, до сега не 

пкокажа дека е способна самата да ги решава совите  

безбендосни и финансиски проблеми, а да не 

зборуваме за некоја дипломатска увертира во Босна 

или да им се спротистви ма американските идеи. 

4.2. Руските посети над Србија 

Во овој тренд на настаните ирегионалнотот  

избалансирање на меѓународните актери, посетата на 

Путин во 2015, од Белград е оценета како многу 

важна, каде од двете страни беше најавено дека ќе се 

потпишуват два важни договора со стратешки 

карактер, во областа на енергијата и пазарната 

соработка. Првата посета на Путин, само уште повеќе 

ги зајакнуваше руско-србските односи, за да ги 

спречат и да се координираат активностите околу 

процесот на независноста на Косово. Но, како што се 

гледа втората посета на Путин во Србија, оди и 

подлабоко во една трајна геостратешка соработка. 

Не треба да заборавиме дека Медведев во 2009, 

присуствуваше во Белград во времето кога се 

одбележуваше 65 годишнината на ослободување на 

Југославија од Црвената Армија и на Белград им вети 

помош во вредност од околу 1 билион долари. Но, 

додека од Сербија, посетата на Путин се гледа како 

дипломатска игра која  ќе покаже дека надворешната 

политика на Белград има стратешко решение со кого 

да биде во сојуз/Американскиот дипломат Стаинегр, 

на земјите од регионот кои се во американската зона 
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им вети понатамошно продолжување  на  економската 

поддршка, и покрај  најавите дека Конгресот во март 

ќе гласа за кратење на буџетот и меѓунардоната 

помош. Освен тоа, посетата на американксиот 

дипломат Стаинберг и Нуланд не треба да се гледа 

само од официјаните средби со локалните лидери за 

да го зајакнат дијалогот и демократските активности, 

како во Албанија и Босна. Не треба да се разгледува и 

од аспект на регионална и глобална безбедност  

вклучувајќи ги и опасностите кои им се 

закануваат.Нколкугодишниот американски ангажман 

на Балканот од прагматиските сили, како тие во 

Македонија, каде што  се појави страв од 

американската администрација за недемократските 

стандарди во земјата, исто како и од другите 

меѓународни  актери, кои се причина за судирите во 

регионот. 

Стаинберг не  само што ја испрати пораката кон 

лидерите во Албанија и Босна за  продолжување на 

демократските ветувања, покажа дека американците 

продолжуваат да ја држат агендата во регионот, и 

покрај тоа што главната стратегија на ЕУ во регионот 

беше членувањето  во оваа организација на 

Балканските земји, кое како што се гледа за 

Вашингтион е многу бавна. На крај, дипломатските 

германски и руски иницијативи, спроти американсите 

дипломатски инициативи, имаат за цел да ја зајакнат 

геополитичката позиција и понатамошното 

продолжување на влианието на регионот преку  

финансиска поддршка и дипломатските инициативи. 



115 
 

Но не треба да заборавиме дека, лошо сценарио ќе 

беше ако навистина Конгресот во Вашингтон, ќе  ја 

скратеше помошта за Балканот, и како резултат на 

владите и земјите од регионот ќе се соочат со нови 

настани и тензии  кои ќе имаат 

последици.Американската дипломатија  преку 

дипломатото на високиот ранг уште еднаш има кажа 

на зем јите не ЕУ и Кремел, дека Вашингтон нема да се 

повлече толку лесно од овој важен регион  за оска на 

американската стратегија. Во меѓувреме, дипломатот 

Стаинберг посочи важноста на продолжување на 

демократските процеси, како пречка за одржување на 

внатрешната и надворешната стабилност на овие 

земји и пошироко (2011). 

 
 

 

 

Транс Атлантскипт Партнеритет на 

Иинвестициите и Тргпвија (ТТИП) 
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ПОГЛАВЈЕ III 

ПРЕРАСПОРЕДУВАЊЕ НА БАЛКАНОТ 

АМЕРИКАНСКАТА ГЕОПОЛИТИКА НА НОВИОТ 

БАЛКАН 

Америка оди кон ендо ново геополитичко 

поместување  на Балканот. Трите фази или 

американските циклуси на присуството во регионот 

како да завршија со Хрватска, и ова се случи  во фазата 

кога многу соседни земји на Хрватска, верувале дека 

ќе бидат американски и европски партнери на 

Балканот. Во исто време влегувањето на Загреб во ЕУ, 

прави  Вашингтон да ги цени владините политики во 

Хрватска да гонапушти историското минато и да 

продолжи понатаму да се соочуваа со европските и 

балканските предизвици. Така  заменикпретседателот 

на САД, Џо Бајден, за "Фајненшл Тајмс" пишува де 

Хрватска може да го носи Балканот во ЕУ, бидејќи оваа 

земја доволно покажа што таа може да направи 

II.1.1 Американските геополитички мислења 

Од овој факт произлегува дека демократксите 

реформи превземени од сите хрватски влади доведе 

до тоа САД да се определат за едно стратешко 

решение како полесне ќе се движи кон унијата на 

Балканските земји. Оваа нема да се случи во иднина, 

тогаш останува самите овие држави да го утврдат 

патот по кој ќе се насочи. Србија и Русија по неуспехот 

на американскиои природен газ “Набуццо “ помина во 

“ стратешка предност“ спрема американците. Но, 
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меѓуто идејата на американските тубации беше 

заменет со друг проект кој чини помалку таканаречен 

“ТАП“ кој почнува од Азербејџан и завршува во Јадран. 

 
Глпбалната сила на Америка  

 

И покрај овие настани во планот на конкурентноста 

на енергетиката, aмериканците со влегувањето на 

Хрватска во Европа, уште повеќе го зајакнале  јужното 

крило на НАТО и ЕУ. Оваа промена резултираше во 

енда држава која може да се земе како пример за 

демократија во поранешните  југословенски 

републики или може да кажеме и пошироко. Во 

глобално ниво, движечките сили на Големите Сили во 

регионот или одредени зони се манифестираат со 

промени на владите. САД започнале да се 

воспоставуваат во земјите каде што етничките 

конфликти имат тенденци да се вратат во 
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меѓународни судири.  По завршување на студена 

војна, која како победник  во идеолошката трка ја 

прогласи Америка, ов агеополитичко ривалство ја 

започна во 1991 в бившата Југославија, пордолжи во 

Ирак, Афганистан, и на крај на овој циклус повтоно ја 

посетува територијата на Југоисточна Европа, со друга 

замена во смисла на факторите. Историски, САД со 

начинот на креирање на малите земји ја избаланзира 

руската антагонија насекаде во Блискиот Исток и 

Азија. На Европа од пост студената војна, 

американската геополитика се карактеризира не само 

од употребување на  воената сила, туку и од 

создавање на народите во новата постевропската 

географија на крајот од ХХ век. Продолжување на 

територијалниот интегритет на Босна и Херцеговина, 

Косово и Македонија се типични случаи на 

Американското влијание. Со Хрватска во ЕУ, другите 

две фази на балканските трансформации остануваат 

далеку од интеграција. 

Имаме држави или поранешни републики кои се во 

порцес на влегувањето  и последната група која 

покажа дилеми на интегрирање, сметајќи на другите 

финансиски и политички бази, освен тоа што нуди 

платформата на ЕУ и Америка. 

III.1.2. Решенија на Сербија и Македонија  

Србија, по добивање на датум за отпочнување на 

преговорите со Брисел и континуираните  средби со 

Приштина за да ги нормализира односите,  се 
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надеваше на поголема улога во регионот. Ова Белград 

се обидува да го направи правејќи српска политика 

како на  почетокот на осумнаесеттиот век, кон 

соседите и Светските Сили. Донекаде успеа, 

станувајќи фактор покрај Хрватска. Треба да се каже 

дека многу стратешки патишта кои го поврзуват 

западот со истокот поминуват преку Србија. Сето тоа 

можа да се враќа во една фавризирачка карта за 

србите, а за другиоте картата може да го оштети 

економскиот и демократксиот анпредок. Како што 

претходно  е наведено, Америка  го проиширува 

неговото присуство  во другите делови на светот. Во 

Европа и Балканот, може да се слушат поместувања 

или промени који би можеле да ја преиспитаат  

американската политика, вклучувајќи ги сите 

договори кои се постигнати под гаранците под 

американското спонзорство. Хрваткса за оваа работа 

уште еднаш покажа дека е еден  лојален и успешен 

играч  за американците. Влезот во НАТО со 

американска помош и модернизацијата на хрватската 

војска со исто така западни средтсва,  на Вашингтон 

им пружиле многу аргументи дека време е да се  

помине на третиот балкански  циклус  на 

усогласување на силите. 

Во меѓу време, Хрватска може да се соочи со 

политиката на Германија која главно се занимава со 

банкарскиот сектор и буџетот на земјите членки и на 

тие што влегуваат во ЕУ. На економски план, 

хрватскиот пазар може да има економски пораст на 

експортот и наметнување на тарифи кои посебно ќе 
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ги оданучуват стоките кои доаѓат од јужниот Балкан. 

Со ова, на еден начин се формира и економската 

поделба на полуостровот и се сеќаваме на европската 

политика, историски оваа линија на поделба помина 

таму од Првата Светската Војна. Во меѓувреме кога 

Хрватска е подржана од Америка, поранешните јужна 

република на Југославија, Македонија, направи чекор 

и стратешко решение тргнувајќи кон истокот. Да не 

заборавиме дека во светската политика секоја држава 

има право да избира сојузници и зајакнување на 

односите со кого сака. Но друго прашање кое го 

привлече вниманието стои кај оценките на Скопје и 

американските напори да се ослободи оваа земја од 

национализмот. Макеоднија не треба да ги заборава 

годините 1994-2004, кога американската влада ја 

признаваше оваа земја, на почеток со кратенка БЈРМ 

(FYROM) и потоа со уставното име Република 

Македонија. Стратешките претпоставки не треба да се 

враќаат на омраза кон американската дипломатија. 

Американците се тие кои воено воено ја помогнаа 

Македонија, затоа пораките на Клаининград и Пекинг 

за промена на кодот или ориентацијата само ја 

отежнуваат позицијата на Македонија. Земјите на 

регионот како што порача американскиот 

потпретседател Јое Биден треба да го следат правецот 

што го следат, исто како и Хрватска.   
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III.1.3. Хрватска и Србија  започнаа регионална 

конкуренција 

Хрватска сега ја игра  играта на зајакнување на 

позицијата што некогаш ја изгуби, и тоа го прави со 

помош на Американците и Германците. Србија ќе 

продолжи да се мобилизира за да ја достигне Хрватска  

во однос на бруто нацоналниот производ зада ја ги 

остави зад себе земјите кои водат иста политика. 

Албанија и Косово вклучително и албанците во 

Македонија треба да видат што можат да добијат од 

ова американско поместување на Балканот. Додека 

европската криза ќе продожи и оваа година, силите 

кои ќе пораснат на Западниот Балканќе одлучуват кој 

ќе ѝ се противи на Хрватска во иднина.Од тука, се 

зголемува прогноза дека децениите кои следат ќе 

преставуваат опасност за народите кои не можат сами 

да ги решат парашањата и ќе треба големите сили да 

ја одредат нивната историја. Америка  има потреба за 

пријатели и земјите кои ја применуват демократијата 

и немаат влади со авторитарни ставови. Ви минатото 

Америка направи големи геополитички движења и 

имаше ситуации кога овие промени вознемирија 

неколку држави кои не се сложиле со ова присуство. 

На самите сојузници им припаѓа да се определат за 

американскиот век. Оние народи кои се упатиле  кон 

Америка се  равзиле и станале регионални и глобални 

фактори, бидејќи ова ја гарантира важноста на 

Америка во меѓународниот систем. Оние народи кои 

застанаа на спротивната страна отидоа кон економкси 

пад и изолација. Ќе биде во интерес на државите на 
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Балканот кои моментално сенадвор од ЕУ и 

американската сфера да се демократизираат и да го 

ценат ангажманот на тешката американската 

машинерија. За крај, за да ја разбереме геополитиката 

на американците треба да почнеме од историското 

минато на американското проширување и 

доминација. 

III.2 РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОТИВНИЦИ НА 

АМЕРИКАНСКАТА ПАРАДИГМА  

Високите преставници на американската 

администрација беа загрижени за можностите на 

враќање на  тензиите не Балканот. Директорот на 

националната Разознавачка служба на САД, Цејм 

Клапнер кажа дека етничките и политичките поделби 

преставуваат најголема опасност за Западен Балкан и 

го ставаат под опасност ангажманот на  надворешните 

сили за да ги демократизират овие земји. 

Потпишаните договори  на Балканот имаат повремен 

каракет за спречување  на судирите и за решавање на 

собраните прашања од минатото. Од Дејтон па се до 

Договорите во Брисел, може да се каже дека овие 

преговори или договори помеѓи етните отворија нови 

патеки на Балканската соработка. Идеолошките 

културните и религиозните конфорнтации, го 

направија овој дел на Европа почуствувителен или 

многу лесно може да биде совладан од силите на овие 

времиња.  

Пах-Романа донесе некој релативен мир, но не ги 
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острани поделбите во рамките на провинциите и 

народите. Византиската и Отоманската Империја ги 

равзиеле своите парадигми во правец на асимилација 

на ентитетите кои не можат да проектираат сила.  

2.1. Стратешките импликации на 

неимплементираните договори  

Поради воените дејствија кои го опфаќале регионот и 

недостатокот на демократските принципи, 

договорите потпишани до сега на оставаат многу 

простор да веруваме дека регионот ќе влезе во ЕУ или 

НАТО. Додека САД ја реформулираа својата политика 

за Балканот, која ќе биде по нагласена подоцна на 

посебни геополитички циклуси, мировните трактати 

и договорите кои ги регулираат односите меѓу 

земјите на регионот ќе служат само за кракто време. 

ЕУ не е во можност да спроведе заеднички политики и 

надворешни проблеми на безбедноста, поради 

разликите кои постојат меѓу членовите на 

синдикатот. ЕУ не е во можност да спроведе 

заеднички политики на надворешните и безбедносни 

проблеми и поради разликите кои постојат меѓу 

членовите не унијата. Значи, работата почната од ЕУ 

на Балканот остана незавршена и овој вакум е 

исполнет од силите  кои можат или се принудени од  

надворешната сила  да се ангажират во мисиите за 

спречување на споровите меѓу Балканските земји. 

Економксиот пад на периферните земји на ЕУ и 

разликите со оние посилните држави ќе ја ослабнат 
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улогата на ЕУ во Балканот. Додека, за повеќе од две 

децении Америка не ја промени парадигмата за 

регионот ( мир-демократија-безбедност). И ЕУ 

неколку децении по ред актуелно функсионира со овој 

концепт  . Освен тоа, меѓунардоните актреси на 

меѓунаропдна сцена милсат дека Америка е послаба, 

толку повеќе имаме пораст на силите кои бараат 

решение или алијанси во корист на групи и унии кои 

ви минатото му се спротиставиле на американското 

присуство. 

III.2.2. НОВАТА БАЛКАНСКАТА ОСКА  

Македонија и Србија може да се сметaат како земји 

каде ималo пад на интересот на граѓаните и државaта 

кон оваа парадигма. Косово и Србија со овoј договор 

не можат да гo спречат овој дел oд европскиот 

континент во иднина да не биде напнат или да се 

фрагментира. Тоа е во природата на овие држави, 

националнито интерес да биде претставен како 

карактеристика на надворешната политика и во 

меѓународните преговори. Така се случи во 

последниот договор, каде и покрај позитивните 

оценки над Приштина  и Београд, од надворешните 

сили, повторно дилемите над овој чекор на Врисел се 

присутни и во Вашингтон. Меѓутоа  чудни се 

мислењата на владите во Скопје во врска со овие 

прашања, кои се одвиват околу надворешната 

политика на оваа земја. Воените и економските 

алијанси можат да се судрат со американската 
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парадигма, додека Македонија поради оваа политика 

формално беше призната од САД во 1994. Доколку 

воената и економската алијанса или оска на 

Македонија се поврзуваат со земјите кои се 

протовници на Америка во светската политика, тогаш 

оваа држава и другите како неа, може да бидат 

опфатени од неколку циклуси на етничките кризи и 

на тоа од типот на идентитет. Оваа состојба сигурно 

ќе донесе до  радикални промени во надворешната и 

внатрешната политика, каде американската 

парадигма се во еволуција и повеќе оваа нема да ја 

бара Македонија како што беше порано. Ќе врши 

пресинг за да го затвори кругот Србија и Македонија 

ва Полуостровот, а можеби дури  и ќе смени неколку  

влади. Моментално овие две држави ќе се обидат да 

добијат од ЕУ и ос некоји азиски земји и од латинско 

американските земји. Во оваа дебата американскиот 

конгресист реше дека последните договори помеѓу 

Приштина и Белград нема да му служи на мирот, но во 

иднина ќе создадат повеќе тензии. Рохрабацјер ја 

провоцираше ситуацијата околу промената на 

границите во регионот во иднина како прашање за 

кое треба да се дебатира. Американската визија беше 

балканците да живеат во мир и во едно демократско 

општество и останува на тоа. Тој  даде примери од 

политиката и од меѓународните конфликти над оваа 

проблематика која треба да се види и да се третира 

повнимателно од страна на владите од Западен 

Балкан. Од тука може да кажеме дека америанската 

администрација ги разлгледува и ги анализира 
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верзиите во случај овие договори да немаат успех. Од 

минатото операциите на американските разознавачки 

служби за соборување на владите во многу земји од 

светот резултираа упсешно и направија многу 

политики од домашните влади да имаат промени 

поради американските интервенции. 

III.2.3 Геополитичките циклуси  

Што повеќе конкурентите во светскиот пазар се 

агресивни и склучуваат договори со слабите земји за 

интереси познати за државата, толку посилан и 

поагресивна  ќе биде  американската страна кон овие 

земји.  Во принцип договорите се добри и позитивнио 

влијаат кај народите и владите кои се вклучени во 

историските проблеми, но ако овие не дадат 

реазултати  во меѓунардоните односи, тогаш 

остануваат како топли изврои за конфликти како во 

Босна, Косова и Македонија. Руското проширување, 

меката дипломатија на ЕУ, нејаснатата улога на 

западен Балкан, турското присуство и американскиот 

пресинг ја прават оваа платформа поопасна и не толку 

дефанзивна. 

Македонија, како случај не е во можност да му се 

спортистави на американскиот концепт поради 

слабите капацитети и слабите државни извори. Иако 

регионот има поволна географска позиција за  да биде 

лесно совладан од империите и од надворешните 

сили, некои земји кои се формирале подоцна во 

топографијата на Балканот немаат добра 
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геостратешка положба. Македонија нема навигациски 

реки и нема излез на море, владата преку 

недомкратските политики се обидува да го има под 

контролла западниот и источниот дел. Значи, тука 

имаме  еден куп проблеми со кои многу земји или 

Балкански валди може да се соочат во случај на 

спротиставување на американското присуство. Ќе 

биде лошо ако некои влади влезат во унијата или о 

алијанси кои ќе ја блокират оваа парадигма. 

Трговксата унија на Балканот ќе ја игра улогата на ЕУ 

и ќе има  економски карактер. Меѓутоа, регионо од 

куп вакви идеи ќе биде многу опасен поради 

историските врски помеѓу овие држави или влади. 

Накратко, ова е комплексно прашање и тоа не може да 

се направи без финансиско покритие и на безбедноста 

од страна на светскиите сили или на тие 

регионалните. Македонија или Србија, независно дали 

овие влади прават напори да влезат во ЕУ, ќе влезат 

во геополитички игри, тогаш американскиот режим 

главно ќе биде економски и дипломатски. 

Поранешниот државен секретар Џејмс Бејкер во 1991, 

изјавил дека нема да дозволи распаѓање на 

Југославија и нема да биде призната независноста на 

било која од републиките. Не помина многу време и 

американскиот концепт кој се појави на сцена од 1989 

ги даде првите знаци на прифаќање  на републиките 

како независни држави и на некој начин беа 

признаени и новите гранични линии на Балканот и во 

Централна Европа. Војната во Југосљавија остави 

последици кај народите и неколку илјади  невини луѓе 
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загина од националистичките политики. Договорите, 

алијансите од сите видови и со нови концепти кои му 

се понудат на регионот се надополнуваат една со 

друга. Кога Босна се најде пред економски колапс и 

кога во јужниот дел Македонија се најде пред неколку  

стратешки дејствија, тогаш многи идеи нема да се 

примат од страна на владите и дел од жителите. 

Историските граници се промениле во Европа и е 

можно во иднина  на мировен начин тие да се движат, 

бидејќи е во природата на луѓето да ги гледаат 

натсаните кои се во еволуција. Надворешните и 

внатрешните сили се еден од главните фактори кои ги  

најавуваат феномените. Американската парадигма за 

близу еден век направи да преовладуваат и да се 

развиваат во сите демократски земји, вклучувајќи ги и 

земјите кои бараат слобода во последните две 

децении. Право на секоја држава е да  развие 

независна политика, да избере стратешки партнер 

или сојузници. Конечн,о некои балкански влади може 

да се приближат кон Големите Сили и од регионален 

аспект. И за крај, може да се користат и стратешките  

патишта на минатото, „Виа Егнатиа“ „Виа Милитарис“ 

или познатата „Пах Американа“ која моментално е 

најдобрата опција за земјите од регионот, иако оваа 

парадигма ќе има промени.(2013) 
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III.3.АМЕРИКАНСКО-КИНЕСКИТЕ  РИВАЛСТВЕ 

НА БАЛКАНОТ 

Пентагон соопшти дека Америка и  воените 

американске сили имаат една незавршена мисија на 

Балканот и рано е да размилсуваме за евентуално 

повлекување на американците од регионот. 

Американскиот адмирал Џејмс Д Ставридис изјави 

дека регионот  покажува одреден нaпредок, остана 

уште монгу да се направи тука на Балканот. Во 

меѓувреме се зголемиле известувањата за идеата на 

подводниот канал Србија-Грција како мега структура 

на векот на Јужниот Балканпретходно дизјанирана во 

1990 од американците и која се дебатира од страна на 

србите, русите и кинезите за да заврши во наредните 

децении. Српскиот министер за рударство Милан 

Бацевиќ, на јануари 2014 година ја посети Кина за да 

зборува за овој проект со владата и кинеските 

компании. Меѓутоа, ако се обидеме да ги 

идентификуваме филтрите  кои влијаеле на 

почетокот на балканските  војни  и како завршиле тие. 

Де факто ние сме ги предвидлеле и силите кои ќе го 

водат Балканскиот Полуостров во иднина. 

III.3.1. Новиот ВЕК како американска 

сопственост 

ХХ век беше векот на Америка и на нејзините 

стратешките партнери и сигурно повторно ќе биде 

векот на Америка, со сите финансиски и воени 

придобивки за европските, балканските и азиските 
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сојузници,.Во овој поглед на крајот на минатиот век, 

некои земји кои се спротиставиле на американското 

воено присуство,  мислеле дека со намалување на 

силите на НАТО или КФОР во Косово во 2010 и 

кратење на американскиот буџхет во Европа во 2013, 

Америка ќе се повлече, и со тоа, овие земји ќе се 

ангажират како една сила која ќе ги води 

надворешните политики на Западниот Балканза да се 

воспостават нови регионални правила 

 На актуелните случувања  во Јужна Европа им 

претходи усогласувањето на силите или воените бази 

во регионот од страна на тешките сили и од средниот 

ред. За повеќе, Русија порано најави дека размислува 

околу една база на цивилен тип која ќе биде 

изградена во Србија и ќе служи за интервенции во 

случаи на природните непогоди. Она што го прави 

Русија во соработка со Србија е некоја рамнотежа на 

силите во јужниот дел со оние на американците. 

Додека кинеското инволвирање, значи тука на 

Балканот, го засилува наптреварот помеѓи великите 

сили во потрага по стратешките цели  за подорбра 

интерконекција на националните економии, одејќи 

паралелно со светската трговија 

III.3.2. КАНАЛОТ ДУНАВ-СОЛУН И ТРЕПЧА 

На оваа линија освен интересите на воениот кадар, 

пред некое време кинеска компанија изрази интерес 

да изгради еден канал што ќе ја поврзува Сербија со со 

реките кои минуват низ центарот на пристаништето 
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во Солун. Со овој стратешки проект им се врши 

блокада на америкаците, нанивните сојузници и на 

тие што се проамериканци од средната категорија . 

„Јужниот Тек“, Коридорот 10 и подводниот канал 

Србија- Македонија-Грција ќе ги загрози актуелните 

држави и нивните слаби  политики на регионот околу 

отворените прашања на интеграцијата.  Стратешка и 

историска  важност на овој канал север-југ  и оваа 

нова траса стои на тоа дека ќе ја спречи 

панамериканската еуроазиска идеја на собирање на 

минералит д Каспик, Кавказ и до јадранот. Во меѓу 

време, преодот и книеското присуство на овој 

неколкугодишен проект , може да стане реален, 

почнувајќи од податоците дека Кина изрази инетрес и 

порано има потпишано неколку договори со некои 

земји вклучувајќи и Никарагуа, за да отворат еден 

канал во Средна Америка, исто како Панамксиот 

Канал отворен од американските сили во периодот 

помеѓу 1881 и 1914 година. Каналот и стоките од 

Дунав, Сава и Морава ќе минат многу подобро и 

нивната цена ќе биде по мала за да се транспортираот 

кон или од ЕУ и Балканот за јужмниот и источниот 

дел на континентот. Со овој подводен канал увозот и 

извозот  ќе ги фаворизира овие земји и во исто време 

ќе се формира една влијателна српско-кинеско-руска 

зона против Америка. Од тука оваа глобална и 

регионална алијанса се прави за да се спречи 

американското проширување. Оваа групација, 

моментално со Косово која е во длабока криза на 

владење, албанскиот дел на Македонија кој е под 
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доминација на владата во Скопје и Албанија која е во 

социополитичка криза,  динамиката на сојузништво со 

Америка и другите европски земји кои се 

заинтересирани за овој покомплициран тренд ја 

прави побавна во споредба со тоа што се одвива на 

исток. Кина изрази интерес да инвестира во 

пристаништето во Грција за да ги распредели 

кинеските стоки побрзо низ целата Ецропа. 

III.3.3 Геополитиката и природните богаства 

на регионот  

За да се спречува или да се балансира оваа источна 

инвестиција, америкаците ќе ги употребат сите 

извори на “голема стратегија“ вклучувајќи и Трепча, 

значи подземните богаства на Косово и правејќи овие 

движења пред источните и централните сили да 

доаѓат со проекти и поголеми иневстици кои се 

обидуват да ја променат рамнотежата на 

Полуостровот. Според  некои истражувања, вредноста 

на цинк на овој дел на Косово, оди од 3-13 билион 

американски долари и е еден од земјите што имаат 

повеќе цинк во целата Европа.  Вака Америка, и 

неговите сојузници од средната категорија ќе се 

подлабочат во идеата на развојот на минералите и 

обработката на минералите на балканот во следните 

децении. Сите елементи во овој дел на балканот ќе им 

служат на надворешните корпораци за да градат и да 

ја подобруват воената и цивилна технологија. Во 1925 

еден програм од владата на Британија започнал од 
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корпорација „селецтион труст“ кога со ноаѓање на 

природните богаства во 1930 се отвара „Стари трг“, 

Меѓутоа, подоцна оваа зона под доминација на 

германците се користи за стратешки цели  на воената 

индустрија на југ. Во овој контекст, така како што е 

истакнато од американските официјалните лица на 

глобален стратешки план во 2030. Америка од ќе се 

соочи со алијанси составени од силите кои ќе го 

ослабат глобалното присуство на Вашингтон, значи и 

на Балканот. Како што кажавме силите кои се во 

пораст ќе се залагаат, , со сите капацитети барајќи 

помош од азија за да градат канали и природни 

газоводи. Затоа српската и македонската влада овој 

месец го очекуваат извештајот на ЕУ за напредокот и 

извршната одлука  на унијата и од тука ние очекуваме 

промена на правецот на дејствување на овие земји. 

Така како што вели серпскиот претседател Томислав 

Николиќ, Србија ќе се ориентира и кон западот и на 

истокот за да ја добие стратешката важност на 

минатото. Од тука со Србија, на Македонија ѝ се дава 

некоја позиција кон зајакнување на позицијата на 

Балканот. Меѓутоа, природните богаства, езерата и 

реката Вардар, сите се „стационирани“ во делон со 

албанско мнозинство или се поделени и ограничени 

со некој од соседните земји и оваа ја прави Македонија 

по слаба како фактор и вака сое обврзува да се поврзе 

со србската агенда и планирање на зоната.  Косово и 

Албанија покрај внатрешните и надворешните кризи 

ќе треба да излезат од политиката на изолација и 

конфронтаците и да продолжат да се стабилизираат 
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за да им помогнат на американците во регионот. Со 

ова самите ќе се зајакнат и ќе се балансираат како 

сила во зоната. Врз основа на ова, ќе се создадат 

услови за евентуален неуспех на интеграција и 

продолжување на самостоен развој на независните 

баклански политики во рамките на новата 

американска геополитиката  

III.3.4..Американско присуство и границите 

И покрај ова, геоекономските и геополитичките 

движења, во пресрет на влезот на Хрватска во ЕУ, во 

почетокот на месец Јули, границата меѓу Европа и 

Балканот може да биде по широка. Исто така, на 

крајот на Јуни не ја одбележуваме 99 годишнината од 

атентатот  на Франц Фердинанд во Сарајево во 1914 

госдина и почетокот на Првата Светска Војна во 1914-

та. Почетокот на ХХ век европските и аалканските 

земји ги затекна во ривалства кои подоцна ќе ја водат 

Европа во постнеполеонски судири и ќе ги воспостави 

базите на поделба на Европа во 1945.година. Америка 

ѝ става крај на германската хегемонија и на 

комунистите во Европа по двете светските војни и се 

милси дека оваа проширување ќе продолжи и во текот 

на овој век во различни форми. Додека тоа што денес 

се нарекува ЕУ и Западен Балканможе да продолжи да 

се фрагментира од страна на овие држави кои 

покажале интерес за во иднина  да создадат алијанси 

и унија. Граничните линии меѓу Европа и Балкансе 

тука каде биле и некогаш ќе биде многу тешко за овие 
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земји кои од страна на надворешните сили се сметаат 

како играчи во нивните политики да влезат во унија 

без да ги исполнуват сите барања од ЕУ, опфатени од  

политичката и економската криза и кризтаа на  

идентитетот .Влегувањето на Хрватска во ЕУ, 

прашањата за промена на каналите, руско-кинеското 

присуство и другите стратешки односи на овој дел од 

Европа, се само неколку од карактеристиките на 

меѓународниот ривалитет.  Ако ова се забрза од 

Големите Сили, тогаш американската иневстиција на 

овој дел на Европа ќе се зголеми. Внатрешната 

стабилност ќе муприпаѓа на минатото и Америка ќе 

обезбеди траен мир и времена доминација на Јужниот 

Балкан, Кавказ па се до до Каспискотот Море (2013). 

 

III.5. НОВОТО ТУРСКО ПРОШИРУВАЊЕ НА 

БАЛКАН 

Кон крајот на историските напори , Турција  под 

спонзорство на Америка, додавајќи и играчи како 

Германија и Русија. Ќе почне да влијае и да  биде 

присутна во регионот со сите елементи на економска, 

политичка и културна „голема стратегија“. Еден век 

по поаѓањето на Турција и почетокот на Втората 

Светска Војна, надворешната политика на Ахмет 

Давутоглу повторна се проширува на целиот 

Полуостров, движејќи се како сигурна доктрина и 

многу полесно во сите земји на западен Балкан. Во 

рацете на балканските влди е да  ја примат 
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доминантна улога на Турција или да ја одбијат оваа 

политика,  које не ги  зема во предвид толку многу 

меѓуетничките и државните тензии кои се 

какаралтеристични за народите од регионот од 

времето на распаѓањето на Империјата. Меѓутоа, 

третманот на овие прашања во селективна форма 

повеќе ќе го отежни  присуството на турската „меката 

дипломатија“ во регионот. 

III.5.1.  Географската положба на Балканот и 

Великите Сили 

 

Ако се обидеме да ја видиме географската положба на 

Балканот, можеме да забележиме  дека регионалната 

и глобалната позиција каде минуваат  патиштата по 

земјата и морето, често се претворилие во војна сцена 

од страна на европските и светксите  сили  за да ја 

контролираат оваа глобална стратешка оска како 

точка каде што тоа може да се мониторира и  се 

доминира на еден добар дел од Блискиот Исток. 

Јадранското Море, Јон, Босфор, дарданелите, 

навигациските реки Дрим, Дунав и Морава историски 

добиле стратешки значење и да биде привлечен за 

долгите векови за империјата и големите сили. Затоа 

гледајќи го регионот и меѓународниот систем од овие 

историски и географски податоци, се сомневам дека 

малите земји на светот од посткомунистичката ера во  

1991 ќе можат толку лесно да ги влошат односите со 
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Анкара и да бараат други стратечши  решенија без 

предходен договор со Америка. 

Турскотот проширување кон северозападот станува 

ист како и пред некоклу векови кога Отоманите ја 

освоиле оваа зона.Моментално оваа политика на 

проширување која ја започна Анкара во себе има 

вметнато елементи на „мека дипломатија“ или на 

такнаречена политика “ нулта проблеми со соседите“. 

На Балканипокрај проблемите со кои се соочуват овие 

слаби држави, на Турција ѝ  елесно да дејствува на 

оваа геопилитичка празнина. Турција од 1992 води 

една селективна надворешна политика со сите земји 

од Западен Балкан. Од аспект на турската улога во 

меѓунардоните реоганизации кои се занимаваат со 

Балканската криза, е констатирано дека Анкара ги 

поддржа сите иницијативи за мир и стабилност и 

беше многу тешко за Турција да ги одбие или да им се 

спротистави на американските иницијативи. По 2002 

со доаѓање на власт на политичките сили кои имаат 

цел  да го реформираат политичкиот систем на  

турскиот народ,  се гледа друга стратегија:Како да се 

стигне до  унапредување на  интересите на Анкара во 

Полуостровот. Но, кога  е во прашање надворешната 

политика на Турција на почетокот на  ХХ век, се 

забележува една дипломатија која е поактивна кон 

Балканот, со одредени решенија. Така со Србија и 

Македонија има иста политика, додека ги стави на ист 

блок Албанија, Косово и Босна. 

Поделба на блокови преставува опасност за самата 

зона, бидејќи и така поделени од времето кога 
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отоманите  заминале од Балканот, земјите како 

Косово, Македонија и Босна преставуваат опасност со 

потенцијалите за промена на границите,  на можноста 

подцна да се интегрират во ЕУ, самата изолација и 

нивното воспоставување под ингеренциите не 

надворешните сили. 

III.5.2. Турската геополитика  

Турска геополитика не само што не е балансирана 

сама по себе, туку и е во природата на силите кои ја 

водат оваа политика на проширување, да се прошири 

и да влијае од Дарданелите до Дунав и пошироко кон 

Азија. Како и да е, надворешните и вантрешните 

фактори и тие географските и историските го 

поддржуват оваа турксо проширување кон Балканот, 

со брзина како никогаш до сега. За некои земји, ова 

проширување ќе биде добродојдено, додека за некои 

други каде општеството е поделено од религизоните 

политики, ова проширување  ќе ја оштети и 

внатрешната стабилност. Општо овие неоотомански 

дејства над некои народи на Балканот кои немаат 

капацитети да проектират сили и да бидат фактори на 

промените на оваа деценија, остава место да се 

разбера дека Анкара манипулира со надворешните 

политики и екномиите на кревките земји на Балканот. 

Според периодичниот печат во источна Македонија и 

Србија, Анкара инвестира многу во областа на 

енергетиката и генералносите проекти се базират на 

оваа област.  Во Албанија, Косово и Босна, Турција по 



139 
 

веќе  е фокусирана на културните и религиозните 

проекти, а инвестициите во сфера економската или 

енергетската сфера беа слаби. 

 
 

III.5.3.  Америка и Турција на Балкан 

Долгорочните американски партнерите на Балканот 

по 1952 и 1991 се засноваа на неограничена поддршка 

која ја превзема Албанија по 1991 , исто така и од 

Турција, по членувањето во НАТО, и е избледена со 

србите и македоницте  во различни историски 

периоди. На оваа линија, со Србија во последните две 

години односите меѓу Вашинготн и Белград со 

развиваат побрзо и се ориентирани во правец на 

нормализирање на  односите помеѓу Белград и 

Приштина и можноста за интегрирање на Србија во ЕУ 

со една мала американска поддршка. Тука 

продоложува српскиот дуалитет во надворешната 

политика. Владата  соопшти дека Белград има две 

насоки. Грција и Булгарија им служеле на 

американците за да ја  балансираат полтиката на 

Европа и Азија. Вашингтон често ги употребуваше 

Газпвпдните патишта на Турската теритприја 
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кога требаше промени на силите на Западен Балкан. 

Од оваа надворешната американска и турска 

политика како што се гледа повеќе добива 

Македонија, каде владата со помош на картата на 

иднетитетот и етничката дискриминација успеала да 

создаде некоја внатрешна стабилност. На Балканот 

САД понекогаш повеќе улога ѝ дава на Турција, во 

трговските прашања и продажна на трускотот оружје 

во регионот. Во некои случаи  Бугарија стана 

поактивна во поглед на стратешките прашања. Од 

истотрија  на геополитичките циклуси, полуострвот 

некоклу века порано беше под доминација на силите 

кои ги отворија основите на цивилизациите, но 

источните освојувачи на регионот почнале да го 

менуват териториалниот и етничкиот состав. 

 Природно газоводните линии на територијата 

на Турција  

 Денеска,  повеќе од еден век од кога почнаа 

балканската криза, регионет е подинамичен но не е 

толку економски развиен. Можеби поради промените 

на силите  на глобалната политика, регионот може да 

се врати на некоја област помеѓу Америка, ЕУ, Русија, 

Кина и Турција. Предлогот за еден Г 6 на Балканот и 

големите кинески инвестиции во регионот направиле 

Турција да има уште еден противник на балканската 

сцена. Соработката и помошта на Турција за народите 

од Балканот треба да се фокусира како добра основа 

за да се намалат критиките и негативните трендови 
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против Анкара. На крајот од овие  историски напори, 

Турција под американското спонзортсво, давајќи 

играчи како Германија и Русија,  ќе почне да влијае и 

да се воспостави во регионот со сите економски, 

политички и културни срества  на „големата 

стратегија“. Во Европа, која се сочува со политичка и 

финансиска криза, ќе се примети како тешка пречка 

ако  навистина ЕУ и Турција повторно се „судрат“на 

Полуостровот поради историските и географските 

односи со Балканот . Меѓутоа внатрешните настани во 

турската политика ќе го одредат многу јасно новото 

проширување кон Балканот и Блискиот Исток. 

6. МАКЕДОНИЈА „ПРОВОЦИРА“ НОВ 

АМЕРИКАНСКИ ПРАВЕЦ  

Медиумите соопштија дека Македонија и овој пат 

нема да добие покана околу датумот за преговорите 

со ЕУ.  Колку долг и потежок станува патот на Скопје 

кон Европа, толку понејасни и се повеќе непознати 

станаа политичките дејствија на државниот врв. Во 

изминативе  три години ние се обидовме да го 

отвориме ривалоството на Великит Сили на Европа, 

значи и на Балканот. Природниот газ и другите 

богаства на регионот не одведоа до создавање на 

унија и регионални и глобални алијанси  . 

Руско-македонските договори на Јануари 2013 за да 

изгрдат дополнителна мрежа на „јужниот тек“ во 

Македонија, како што се гледа ги стави во сериозна 

состојба македонско-американските  односи. Така 



142 
 

„Јужниот тек“ еден руски проект на природниот газ 

може да го врати регионот во една тешка состојба или 

во иднина  да ги оштети односите меѓу САД и 

Македонија. Владата на Македонија, со оваа 

надворешна политика на две три насоки, може да се 

соочи со опасност на дестабилизција и да има послаба 

положба  во меѓунардоните односи. Во случај Скопје, 

дефинитивно да оди кон руската сфера на 

газификацијата тогаш, односите Вашингтон-Скопје ќе 

трпат онсновни промени и нивното влошување ќе 

доведе кон една нова насока на американците кон 

Македонија. Овој руски проект не е во согласност или 

е ривал на мрежата која е почната од американците. 

Високиот американски дипломат Филип Рикер,  во 

текот на средбата со лидерите на Јадранската карта во 

Охрид,  посочи дека улогата на Западен БалканБалкан 

за надворешната и безбедносна политика на САД е 

монгу важна.  Од историското минато на 

американската надворешна политика ги имаме 

познатите стратегии и организации кои служеле за да 

ја изолираат или да ја одржат рамнотежата на силите 

кои се бореле за американско проширување во целиот 

меѓународен политишкиот систем. И тука може да 

кажеме дека Македонија треба да ѝ се заблагодари на 

Америка за помошта која ја добила во овие години. На 

овој план, стратешките дилеми на Макеоднија не 

треба да се претворат во државна омраза кон советите 

и политиките што доаѓат од САД. Без Вашингтон, 

навистина меѓународната политика ќе беше една 

тотална анархија, така владата со една албанска 
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партија, треба да ја оцени дипломатската и воената 

помош  на САД, во овие тешки години на Македонија 

во меѓунардоната и регионалната политика . Покрај 

тоа, занемарувањета на владата против Америка ќе 

имаше фатални последици за оваа фрагилна држава 

во балканските политики (2013). 

III.7 ЕВРОАМЕРИКАНСКИОТ МОДЕЛ ЗА 

РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИТЕ 

Евроамериканската, дипломатија по 

неколкугидишните напори за да ѝ стави крај на 

регионалната изолација,  површено го затврои 

историскиот  конфлик на Балканот. Косово и Србија  

користејќи ги тензиите и кризата на север,  постигнаа 

договор што може овие две држави да ги донесе кон 

нормализирање на меѓудржавните односи. 

Очекуваниот договор од западните сили, со 

постретсво на ЕУ,  отвори нови патишта или нови 

алтернативи за Србија во иднина да ги започне 

преговорите за членување во ЕУ и на србите им 

овозможи некое самолокално владење кое е клучно за 

северот на Косово. Во меѓувреме, Косово секогаш 

според овој договор им овозможува полесно 

членување во меѓунардоните организации и во 

принцип се чува територијата во случај ако ова 

самолокално владеење не се претвора во класична 

автономија. Српското зајакнување на северот со 

помошта на овој договор и српскиот план да добива 

кредити од ЕУ со започнување на преговорите по 
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месец  Јуни,  на Белград му овозможида биде главен 

играч во новата регионална геополитика. Косово, како 

нова држава на регионалната и меѓународната сцена, 

е принудена да прифати решение кое од страна на 

опозицијата  и критичарите на владата се опишува 

како историски неуспех. Во рамките на ова Вашингтон 

соопштува дека овој договор Косово го парви 

поссилна држава на меѓународната сцена. 

III.7.1. ДОГОВОРИТЕ КАКО РЕШЕНИЕ ЗА 

ПРЕКИН НА КОНФЛИКТОТ 

Косово, по надворешната интервенција и неколку 

годишната меѓународна администрација за некој  

национален консензус беше принудено да го прифати 

овој договор за северот. Всушност, за повеќе од една 

деценија, Србите и Србија наметнале решенија и 

комплицирани ситуации за владата во Приштина , 

што понекогаш некои  официјални лица на Косово 

бараа воена интервенција за да го превземат северот. 

Оваа состојба направи американците и европијаните 

да се ангажираат повеќе за зачувување на тоа што е 

постигнато во Косово, една стабилност која треба да 

продолжи без конфликти. Значи, подобро еден 

договор отколку воjна која на САД и на ЕУ ќе им  

донесе финансиски проблеми. На глобален план, САД 

од 1991 беа за да mu стават крај на конфликтот во 

југославиjа на мирен начин, употребувајќи 

дипломатски a понекогаш и воени срества. Покрај тоа, 

во текот на мандатото на демократите во Белата куќа, 
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американските дипломати  беа заинтересирани за 

решавање на проблемите на Балканот, употребувајќи 

го моркот и  стапот како алатка на превентивна 

дипломатија.  Американската инволвираност направи 

да се постигнат многу договори кои на крај донесоа 

мир или ги спречијаетничките конфликти. Од тука, 

често имаме  напори од  американските и европските 

преставниците  во регионот како Антон, Фуле и Рикер 

за да ги убедат владите дека треба да чекорат право 

кон демократијата и да ги почитуваат договорите или 

прекинити на однос за кој е постигнат договор. Затоа 

може да се каже дека и во  времето на новата 

администрација на Барак Обама, се забележува  

ангажманот на американската дипломатија во Европа 

под водтсво на државниот секретар Џон Керѕ, покрај 

тоа дека САД моментално повеќе се фокусирани кон 

Ази-Пацификот. Може да се каже дека  во оваа фаза  на 

американската дипломатија немаме некоја  голема 

промена на агендата во првиот и вториот мандат  на 

Обама и Кери,  во врска со некое поголемо движење на 

регионот. 

Балканот не  излегува надвор од интересот на 

американската политика, додека националистичките 

сили продолжуваат да седат на власт и да 

преставуваат закана за кирот и стабилноста на 

регионот. Босна, Косово и Македонија се зони на 

етничките тензии и според оваа, американците се 

обидуваат да ги остранат изолираните конфликти. 

Додека пак Србија и Албанија, преку балансираните 

политики на регионот можат да дадат друга насока 
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кон демократското унапредување. Но, досега Србија и 

нејзината владина политика биле нестаблини за 

Балканот, и оваа земја сега се обидува да докаже дека 

може да биде  странка на некој договор и да го 

имплементира целосно. 

III.7.2. Силата на меката дипломатија  

Но, како е што наведено во овој документ, се останува 

под мониторство на странските сили, додека пак 

страните треба да го почитуват овој договор.  Се 

работи за лошото искутсво на Великити Сили со 

Србиjа како земја која не ги почитува меѓународните 

документи или договори. ЕУ и САД направиле доволно 

за регионот и сега е во рацете на самите  земји да go 

зачувaат мирот и да одат што понапред. Поради 

фактот што внимканието сегa се ориентира кон 

другите светски кризи, често се рефокусирање на 

американците во Европа, поради европската криза и 

потребата на американците  да ги координираат 

своите активности во меѓународната политика. 

Меѓутоа, ЕУ ослабена од криза, има потреба од 

Америка за да ги регулира надворешните и 

безбедносните политики. Косово поточно полседниот 

договор потпишан во Брисел, беше случај со кој ЕУ ја 

тестира силата на меката дипломатија, која некогаш 

им недостасуваше на конфликтите во регионот. Тогаш 

конфликтите и меѓународните кризи доведоа до тоа 

што американската дипломатија се занимава со 

прашања кои  моментално останале отворени за 
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американската надворешна политика од 1952 до 2013.  

Алтернативно, исто така, може да се нарече како една 

нова ера во областа на американската надворешна 

политика на Балканот. Во оваа глобална криза, што во 

моментов е најдобро решение што нуди 

меѓународната заедница за сиромашните земји од 

регионот. Меѓудржавните договори може да се соочат 

со критики од опозицијата и од  различни политички 

сили. Со неодамнешните преговори, ЕУ и САД сакаат 

да им дадат полесен премин на сите прашања 

заглавени во минатото и како тие треба да се 

решаваат  во иднина, па дури и идејата за промена на 

границата на мирен начин . Разбирливо е дека на 

начин како и досега од меѓународно искуство во 

регионот, сите договори биле искритикувани и 

направија да не се решаваат ентичките проблеми. Сега 

во оваа фаза редот е на Македонија, да се покаже 

повеќе во односите со соседите за внатрешните 

прашања.  За владата во Скопје не е јасно на кој правец 

ќе оди Србија. Инвестициите и руските криедити на 

овие две земји продолжуваат и понатаму, покрај 

постигнатите договори или договорите кои ќе се 

постигнат во иднина. за овие случаи или судири кои 

сеуште не се решени. Америка треба да ја продолжи 

хегемонијата во меѓународниот систем и да игра 

важна улога. Во случај светската политика дае се 

карактеризира од силите или блоковите каде ќе 

доминира анархија, тогаш меѓународниот систем ќе 

има последици и сите процеси или мировнни 

договори во светот ќе пропаднат. Без американцит,е 
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европските земји на НАТО и ЕУ не можат да направат 

ништо во воените интервенции во Босна, Косово, 

Србија и Македонија.На крај, без американците Европа 

и Балканот ќе се соочуват со кризи и внатрешни 

териториални и етнички  ривалства. Договорите или 

преговорите денес и во иднина за Балканот, треба да 

се гледаат само како момент или модел каде сите 

етнички проблеми или евентуалните промени на 

границите, треба да се направат на мирен начин, 

преку  дипломатски преговори, без да има 

конфликити во регионот (2013).  

III.8 НАЦИОНАЛИЗМОТ КАКО МЕТОДА НА 

ДИПЛОМАТИЈА 

Некоилкугодишниот став на ЕУ и САД беше и 

продолжува да биде недоразбирањата и соседните 

проблеми на Балканот да се надминат преку диалогот. 

Балканските влади како потписници на 

меѓународните акти неколку пати го направиле 

спротивното, со примена на  политичките 

навлошување на дипломатските и економски односи, 

и подржување на национализмот како метода на 

земјите и владите за да привлечат вниманието кон 

внатрешните проблеми. Последните тензии меѓу 

Скопје и Приштина ја потврдуваат состојбата,  дека 

колку му е тешко на регионот  да влезе во ЕУ и колку  

далеку е соработката и економската современост. 

 Вака Македонија и Косово, земји со слаби економски 

капацитети во 1999 влегуват во некоја трговска војна, 
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која може да ја менува регионалната  рамнотежата . 

Треба да се наведе дека од тука можеби почнува  и 

создавање на трговската унија во јужниот дел на 

Балканот, изградена главно од државните интереси и 

ривалства. Од друг аспект, трговските недоразбирања 

на видот кои ги гледаме, може да излезат надвор од 

контролата, поради социоетничките проблеми. Освен 

тоа, актуелната криза ги дава првите знаци на 

враќањето на старата геополитика на Балканот и 

влијанието од надворешните сили. На крајот,  

последиците од нерешениот проблем за името, може 

да донесат странични ефекти. Во Македонија исто 

така може да ги оштети сите започнати демократски 

процеси на Западен Балкан. Инаку, ЕУ треба да ги 

осуди политиките на земјите на Балканот кои се во 

евулуција кои за цел имаат влошување на ситуацијата 

во фрагилните држави, економски помогнати од ЕУ и 

САД (2013). 

III.9. НЕДОВРШЕНАТА БАЛКАНСКАИСТОРИЈА  

Балканските и светските судири на ХХ век завршија со 

катастрофални човечки загуби и териториални 

промени. Од овој историски поглед, се гледа дека оваа 

недовршена состојба не доведува до истиот впечаток 

како ќе биде овој век или оваа деценија на Балканот. 

Во принцип, Македонија до сега покажа дека е 

заинтересирана заедно со другите земји да го врати 

регионот кон економскиот напредок, демократскиот и 

долгорочниот стабилитет. Меѓутоа, некои владини 



150 
 

политики на Скопје резултираат со влошување на 

меѓуетничките и сосесдските односиЗа да го 

обновиме регионот  по Балканските воени  дејствијаа, 

треба владата на Македонија да направи конкретни 

дејствија, посебно во областа на меѓуетничките 

односи и решавање на проблемите со соседните земји. 

Актуелната геостратегија на американците во 

Балканот која се менува од периодот на Студената 

Војна (1949-1991) не остава многу простор за 

политиките кои ние денес ги гледаме во Македонија и 

секаде. Америка беше и продолжува да биде 

ангажирана во напорите за демократизирање на 

Балканот и играше важна улога во мировните процеси 

и посредувањето. Тука, во иднина поради проблемите 

и меѓународните кризи, фрагилните земји на 

регионот многу брзо може да се вратат на жариштата 

за изолирани конфликти. Улсовите се такви што еден 

ден Балканот може да стане дел од ЕУ и НАТО и многу 

често поради граничните поделби, тесните 

историскитврски со западот и итокот, валдите на 

Балканот во контекст на приближување со 

американската или европската парадигма неколку 

пати се поделени и ги земале елементите од 

нефункционалните држави. Некои земји не покажале 

значаен економски напредок и повеќе се вклучени во 

зајакнувањето на криминалните групи и развој на 

црната трговија во различни нивоа на државата. 

Затоа, од тие причини, земјите од Балканот кои се зад 

интеграцијата, може да се соочат со геополитички 

циклуси кои ќе ќе завршиле лошо за 



151 
 

националистичките влади и политичките лидери од 

типот на пропаднати политички дипломати. 

Вклучувањето на Балканот во ЕУ и НАТО ќе зависи од 

многу фактори  од ерата на глобализацијата на 

меѓународната политика,  воената технологија и 

јавната дипломатија која не толку многу се применува 

во земјите на регионот. Патот или другата Балканска 

алтернатива, повторно да се врати во недовршена 

Балканска историја на тензиите. На крај, 

потпишувањето на договорите и мировните трактати 

меѓу Балканските влади, ќе го  насочат регионот кон 

трајна безбедност и економска стаблиност (2013). 

АМЕРИКАНЦИТЕ, ГРЦИЈА И ИМЕТО НА 

МАКЕДОНИЈА  

Неколкугодишниот проблем околу прашањето за 

името со Грција, треба да се гледа кај  дипломатијата 

на Македонија, која не успеала да ги промени 

основите на надворешната политика  поставувани од 

1991  од бифшиот претседател Киро Глигоров. 

Можеби на овој начин треба да се гледа проблемот со 

името од прекумернотозајакнување на сите 

официјални влади на Скопје. Како што е познато, 

преговорите може да  бидат и потешки во случај 

валадата во Скопједа не ги прави потребните промени 

околу прашањето за името. Оваа акција може да 

предизвика тензии и значајни промени надворешната 

и на внатрешната политика на земјата.  Тешката 

економска ситуација и социоетничката кохезиа се 
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дополнителни фактори кои  во иднина можат да ја 

водат земјата кон  внатрешната дестабилизација. 

Владата на Македонија се ноаѓа пред многу стратешки 

дилеми и пречки за да се акомолира во регионална 

сцена. Треба да се спомне еден  важен аргумент, многу 

случаи од историјата на меѓународните односи 

покажуват дека земјите со слаби економски и 

демократски капацитети честопати не успеале  да 

станат главни фактори во меѓународниот систем. На 

крајот од краиштата овие земји  не постоеле и покрај  

употребата на картата на идентитетот. Врз основа на 

овие дејствија, Македонија смета на разните 

геополитички кодову и така го влечеше прашањето 

околу името и членство во ЕУ и НАТО. Владада на 

Соединетите Држави  оваа година стана појасна околу 

регионалните политики, значи околу името на земјата 

и геополитиката на енергијата на Балканот.  Во оваа 

војна на гблобалните ресурси, Македонија и некои 

источни земји се уредени и формирале една алијанса 

за да го спречат влијанието на американците.  Во овој 

контекст  на Балканските движења многу лидери во 

Македонија поминале или ја преземале улогата на 

дипломатските посматрачи. Во принцип  писмото, 

посетите, средбите сo странските дипломати тука и 

надвор од земјата се сметаaт како дејствиjа на 

добриот каракетр на дипломатите и имaат за цел 

мирот и соодносот да функционират и една тензична 

состојба да се релаксира.  Владата конечно потпиша 

договор со руската страна во врска со изградбата на 

гасоводот „Јужен тек" во Македонија. Овој проект се  
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смета дека го  оштети другиот проект на  САД, мрежа 

на природен гас наречен „Набуко", кој подоцна беше 

заменет од страна на ТАП. Ако писмата имаат за цел да 

ги сокријат двојните политики на владата кон САД и 

ЕУ и неуспехот со етниичките проблеми, тогаш тука 

навистина се работи за лоша демократска состојба. 

Интервенциите на САД и ЕУ во новите републики 

посебно се направени кога земјата и владата на 

Македонија се  ноаѓаат пред блокада или некоја 

состојба која нема излез. Во принцип и во практика 

САД беше против комунистичка-ленинистичка 

идеологија и за повеќе од  половина век, 

американската влада во секој дел од политичката 

карта спроведе  политики кои изолирале држави и 

локални партнери, значи и лидери и политички 

партии кои ги оштетиле американските интереси и 

дејствуваат против демократските стандарди. Главно, 

некои влади или партии тука како што се гледа имаат 

завиткано овој концепт на дејсвување внатре и надвор 

од земјата. Затоа, на крај станува непотребна  

проамериканската ориентација на некоја земја ако во 

случај  актуелните политики на безбедност и 

надворешна политика покажуваат дека владата  

прави енергетски компромиси воцсметка на 

американците,  сакајќи нефункционални валдини 

политики да ги редуцира во форма на неоја тешка 

презантација на етничката состојба или барајќи 

меѓународна интервенција. Потпишувањето на 

рускиот договор американците некако може да ги 

спречи во проширување на енергетиката кон 
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Евроазија, но на долгорочен план, ако стратечшите 

интереси се менуваат, земјата или Македонија ќе има 

последици од геополитиката и новиот  евроалкански 

ред. (2013) 

III.11 Потегот на Македонија кон чудната 

насока  

САД и Европската Унија на Србија и Макеоднија им 

вршат притисок за нови меѓународни договори. 

Лабанксо-србските преговори во  Брисел и 

апсолутната победа на владината коалиција во 

Македонија, не оставаат место за дипломатксите 

маневри на Дачиќ и Грувески кон Америка и ЕУ. На 

оваа нова едуација се забележува и идеа за промена на 

границите кои се одредени пред неколку децении . 

Кризата на северот на Косово и проблемите на 

Македонија со Грција ѝ даваат нова димензија на 

новата Балканска криза. Дачиќ ја изрази  идеата за 

размена на територии. Проблем преставува самата 

комплицирана состојба на Македонија и американсата 

позиција. Како и да е, ова не е случајност бидејќи 

Дачиќ ги подготвува властите во Скопје за овие 

прашања кои повеќе може да се актуелизираат во 

текот на владеењето на Груевски и Ахемти или 

подоцна. Српската окупација и српската инволвација 

во оваа зона датира од порано и се засили со 

владеењето на  Кралството на СХС со 

административно споделување на југот таканаречен 

Вардарска Бановина. Треба да се истакне дека владите 
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на Македонија, од 1991 играле надворешни политики 

кои не ја  прецизирале улогата на државата во 

регионалните алијанси. Затоа, не е јасна реакцијата на 

српскиот врв, која е поврзана со спомените и идеите 

на минатото кон јжниот дел и србите моментално се 

обидуват да имаат влијание и во процесите во 

Македонија. Меѓутоа, српско-албанскиот договор, кој 

може да се постигне пред месец мај, ја има 

симболиката на Дејтонскиот Договор од 1995 каде 

амриканците успеале да го чуваат суеверинитето и 

унитарноста на Босна. Без вклучувње на  

американциое на Балканот, Косово ќе биде во полоша 

состојба и ќе преставува долгорочен проблем за 

Вашинготн и европските сојузници. САД, од кога 

заврши Стдуената Војна и останале  како единствена 

глобална хегемонија, покажале дека сакаат еден 

Балканинтегриран во ЕУ и НАТО. Меѓутоа, етничките 

закани во Босна, Косово и Македонија, финансиските 

скратувања на буџетот на САД и меѓународните 

конфликти, може да ги доведе американците да 

мислат во иднина за едно долгорочна решение за 

Балканот, и да го пдоготват регионот за серија на 

геополитички заришта. Средбата на рускиот  премиер  

Медведев со Дачиќ во Москва, само што шокажува 

дека геополитчкиот српски код функционира и е во 

добра координација со Русија за повеќе проблеми / 

Тука  е многу јасно дека кога е во прашање новата 

србска акомодација на Балканот,  на прагот на некој 

договор со Приштина, Србија се обидува да придобива 

и од преговорите со ЕУ и Русија . На овие извештаи, во 
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Македонија, коалицијата ВМРО-ДУИ може да се соочат 

со импонирана криза од странските фактори, каде 

освен прашањето за името  и членството во ЕУ и 

НАТО, Косово и Србија ја тераат да размилсува околу 

една поагресивна и поскапа политика. Социоетничка 

кохезија во Македонија и општо во регионот 

преставуваaт  нови предизвици за оваа влада или 

коалиции. Во случај ако американските договори се 

стават во опасност од самите земји на Западен Балкан, 

тогаш историските прашања се актуализираат и може 

да бидат предмет на легална дебата помеѓу самите 

земји, исто така и во меѓународните конференции. 

(2013) 

III.12 ДАЛИ СЕ ВРАЌА ГЕОПОЛИТИКАТА НА 

КОДОТ ? 

Американскиот амбасадор во Македонија, Паул Волерс 

за време на говорот како професионален дипломат со 

кариера, беше многу јасен околу улогата на 

идентитетот и историјата на  создавање и градење на 

вредностите на една нација. Додека нобелистот и 

познатиот ирски поет Џејмс Џојс (1882-1941) вели 

дека “ Историјата е кошмар од кој јас се обидувам да се 

разбудам“ 

Исто така кога Хрватска влезе во ЕУ во месец Јуни,  

американскиот заменик претседател Џо Биден, го 

цитираше нобелисотот Џејмс Џојс. Сето тоа имаше 

смисла! Три прекрасни примери кои имат сличности 

со состојбата на Балканот и Македонија. Добро е што 
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недовршената Балканска  историја не продоложува и 

понатамо со идентитетот „античка и средновековна 

историја“. Меѓуто,а недомкартските сили кои уште 

имат власт во регионот продолжуваат да го 

повторуваат овој сон и кошмарот во нивните владини 

политики. 

III.12.1 Историско размислување над 

геополитиката 

Не е добро некоја нација во регионот без поддршка на 

САД да копа по историјата. САД со години инвестира 

за еден нов Балкан содржави и стабилни економии  

интегрирани во ЕУ. Но, еве неколку влади и лица со 

одредени агенди имаат за цел да го оштетат овој 

процес. По неколку години криза, Албанија и Косово 

направиле некоклу чекори напред во текот на 

парламентарните и локалните избори. Само Босна и 

Македонија зостанале  во процесот на демократскиот 

развој. Србија е поделена околу партнерите или 

стратешките алтернативи, додека Косово се соочува 

со проблемот на северот, внатрешната демократија и  

меѓународното  признавање. Иако Македонија е 

изгубена во геополитиката на идентитетот, сепак е 

една мала земја без капацитети да проектира некоја 

регионална сила. Така  единствено нешто  што може 

да направи владата е внатрешната изградба или 

реконструкција. 

Енергијата и посветеноста треба да се фокусираат на 

зајакнување на етничката рамноправност и 
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воспоставување на добра основа за регулирање на 

државата.  Ова досега не се случило. Земјата нема 

потреба од некоја интернационална алијанса за да ја 

одржува  внатрешната и надворешната безбедност.  

Доволно е зајакнувањето на внатрешната демократија 

и почитување на основните права, етничките и 

демократските принципи. До сега земјата доби 

значителна  поддршка од САД и ЕУ. И ова треба да ѝ 

служи на владата и на сите политичките партии како 

мотив да одат кон интегрираниот свет. Честопати 

насоката е згрешена и повторно САД се врати за да 

интервенира и да ги воспостави политичките процеси 

на пат. Поддршката од САД е многу значајна  за 

земјата и за сите изолирани географски земји 

/.Познат нѝ е фактот дека  кретките балкански земји, 

се обидуват да изгледаат како силна страна  

набалканската сцена и да бидат попривлечни пред 

светските сили. Овој вид на изложеност на 

надворешната политика е многу опасна. Светските 

сили имаат интереси и политики  кои малите земји 

немаат можност и извори да ги разберат. Тука 

историјата може да предизвика  доволни вибраци на 

Балканот кој е полн со скриен национализам. Во 

Македонија,  воспоставување на средновековниот цар 

во центарот на Скопје, руксиот  „ Газ Пром“ 

одложубање на интеграцијата, како да ја зацврсти 

идејата за формирање на јужниот кварт на Балканот. 

Тука одиме длабоко во историјата, каде географија на 

старара териториална администрација станува дел на 

актуелните политики. Сепак Македонија нема 
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можност  да продолжи да функционира вака, ако 

навистина нема  интервенции од надвор за да го 

спречат ова негативно движење. Ова прашање нѝ 

остава да разбереме дека појавата на некоја нова 

геополитика има за цел да се спречи нормалниот 

демократски развој. Тука не верувам дека  силите кои 

имат влијание се за оваа состојба  во Македонија и 

пошироко на регионот. Верувам  дека  не е доцна,  

надворешните сили да размислат околу една 

поактивна политика во Македонија. Ако овој пат тие 

се децидни во позициите, тогаш нема да дојде о до  

неуспехот на меѓународната заедница во Македонија. 

Не може да продоложи со овие  акци, бидејќи 

социалната и безбедносна  состојба  на земјата не 

дозволува игри кои се на штета на граѓаните. Оваа 

ситуација  носи само штети и не остава простор за  

брза интеграција во ЕУ и НАТО. Ситуацијата која се 

јавува во текот на овие денови е надвор  од секаква  

демократска контрола. 

III.12.2.  Македонија со две политики 

Не е добро да се нарекува деценија или изгубената 

година за Македонија и Балканот, поради  фактот сите 

ние, веруваме дека тука има место за нешто повеќе. 

Прогресот и демократијата не може да се постигнат за 

неколку дена или години. Се бараат максимални 

напори од владите, за да се развијат благососјтојбата 

и демократијата. Честопати се случило нациите да го 

изгубат патот или правецот но е емногу доцна за 
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будење.  Сега ЕУ има дециден став дека нема да има 

промена на ставот на Европската Комисија околу 

можните преговори помеѓу ЕК и Македонија. Никогаш  

не е доцна почнатите реформи да са применат и 

можеби е разочарѕвачки, но треба да се појасни она  

што е предност за оваа земја. Ги сакаме ЕУ и НАТО или  

имаме планови и разни  геополитички проекти? 

Претсавниците на ЕУ изјавија дека преговорите ќе 

бидат во агенда по месец мај 2014. Навистина, оваа 

година ќе биде една од најтешките години за 

македонија и идните коалиции. Ситуацијата на пост 

царот може да го отежнува повеќе  внатрешните 

односи и интеграциите. Затоа нашиот локален компас  

треба да одговара и да оди  заедно со меѓународната 

дипломатија. Ако ние продолжуваме вака и пречките  

ќе бидат поголеми во добивање на кредити и 

меѓународниот авторитет ќе биде доведен во 

прашање. ЕУ и САД даваат милиони долари и евра од 

нивните даночни обврзници за реформите кои уште 

не ги завршуваат или сега се започнати. Така ЕУ 

одлучи во Неомври на Македонија да ѝ даде уште 60 

милин евра за ветените реформи. Додека, годишната 

сума на ЕУ оди до 100 милион евра. Исто така УСАИД 

за повеќе од 15 години има одобрено проекти над 500 

милион долари. Меѓутоа  јавната администрација, 

образованието, и печатот се во лоша состојба. Освен 

САД и ЕУ, присуство во оваа зона имаат и Русија и 

Кина, со иунвестиците и „меката дипломатија“. За 

историски причини, земјата не треба да дозволи 

регионот да се трансформира во новите субполитичка 
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и териториална унија. Вака САД и ЕУ, можат да ги 

изолираат сите лидери кои ја поддржуваат еден 

авторитарен систем на владењето на Балканот. Треба 

да се изолират политичките партии кои промовират 

идеологија и социјална сиромаштија. Со оваа 

политика, меѓународните ќе штедат многу пари на 

Балканот.Поранешниот портпарол на Стејт 

Департаментот на САД Џејмс Рубин исто така имаше 

право кога го искара лидерот во Приштина. Затоа, 

повторувањето на историјата во мешаните етнички 

региони, влијаеа на зголемениот национализам со цел 

државата да продолжои да биде нестабилна како 

резултат на слабите демократски капацитети. 

III.12.3. Геополитиката на новиот век  

Македонија треба да го смени курсот на 

надворешната политика на дејствување и да ја 

напушта двојната политика или двојните алијанси. 

Енергијата и природните извори ја натераа владата да  

разгледува  други алтернативи поскапа . Инаку од 

надвор се забележува дека тука имаме  работа се  

неодлучноста на нашата дипломатија. САД сигурно ќе 

продолжи со истиот пристап. Во 2014 година ќе ја 

поддржат секоја иницијатива која има врска со 

нормализацијата на односите  Скопје – Атина. Но, 

загрижувачки е внатрешната состојба во Македонија 

која не се менува.  Корупцијата и нестабилната 

економија се на највисоко ниво. Можеби ова има врска 

со владиниот песимизам да оди  или не во ЕУ и НАТО. 
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Периферијата на Европа не се појавува како да има 

некоја перспектива. Изградбата на современата 

железничка Македонија- Бугарија, Коридорот десет 

на„Газпром“ и јужноисточните линии можеби се 

пресметуват како краткотрајно или долготрајно 

решени за земјата? Кога сум тука, потребата за една 

балканска баланса ќе беше подобро од тоа да имаме 

фрагментација која ќе доведе до губење на 

неутралноста и засилување на јужната оска. 

Додека рускиот гигант „Газпром“ се враќа на 

полуостровот, Србија ја превзема главната енергетска 

улога за изградба на најголемата мрежа на рускиот 

газовод. Со олва се очекува Београд да влијае на 

надворешните политики на соседните земји. Се 

поинтересен станува меракот да се обединат со 

малите групации за да добијат повеќе од овие 

членства за земјите како Македонија, Црна Гора или 

Босна. Исто така во зона Москва може да се појави 

како глобален и одлучувачки фактор . Кога 

„Евроазиската унија“ ќе дојде до израз, новата поделба 

на регионот и Европа ќе ги оштети 

посткомунистичките демократии на Балканот. Треба 

да се напомене дека земјите како Косово, Македонија 

и Босна  преставуват опасност самите по себе поради 

кревките општества, можностите за доцната 

интергација во ЕУ и самата изолација од задорот на 

странските сили. Шансите на овие земји да влезат во 

ЕУ и поделбите во ЕУ мислат дека еден друг „ Ирон 

Цуртаин“ ќе се појави на Балканот и Европа . 
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III.12.4. Западната поделба и новата 

регионална форма  

Во последните  четири години имавме прилика да 

видиме дека некои земји на Балканот, значи 

Македонија, се обиделе да станат независни од 

сферата на странското влијание на ЕУ и САД, и на 

почетокот на фазата на подигнување на колективните 

алијанси за безбедност. И покрај меќународнотот 

присуство во менаџирање со кризите,  во моментов 

тоа станува јасно дека ЕУ и групите на интересот на 

Собранието и Европската Комисија почнале да го 

губат интересот за нас. Исто така поранешниот 

амбасадор на САД во Македонија, Кристофер Хилл во 

месец август изјави дека САД веќе почна да го губи 

инетресот околу решавањето на отворените прашања 

со соседите. И тука, песимистите велат дека кризата е 

пред нас, бидејќи навистина оваа  направи Македонија 

да продолжи да  одржи некоја резерва кон евро-

атлантските процеси. Ако ги третираме глобалните 

интеграци тука, тогаш демократијата ќе има мрачна 

слика. Сериозната состојва  и политиките кои не 

понудија најмалку минимално решение, не покажале 

ниту некоја нормален економска развој во земјата. Во 

текот на XVIII и XIX , народите од Балканот што се 

стекнаа со независност од Отоманската Империја 

силно се поврзале со Кремлин и Европа. Формираните 

влади имале за цел  создавање на  нов ред и почеток  

на модернизацијата на земјоделските општества. 

Концептот со актуелните дејствија на владите ја 

засилуват идејата, можеби геополитиката на кодот е 
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вратена, една  политика која е вкоретена многу 

порано на Балканот. Циклус со истите принципи се 

појави во 1991 и како да заврши со Косово, но 

светскиот систем, повторно се менува и потребите да 

се поврзат со алијанси и униии се поради 

карактеристиките на странските политики. Како 

играчи кои сакаат да го менуват изгледот на регионот 

се појавуваат Македонија и Србија, двете земји кои 

направиле јасни определби потпишувајќи куп 

договори  на енергетксиот и воениот карактер. 

Целите главно беа распоредување на сили во Европа 

зафатени од кризата. Треба да се напомене дека 

надворешната политика, медиумите и социјалните 

медиуми врз основа на историски искуства и сеќавања 

на една нација, може да предизвикаат проблеми за 

помалите земји кои немаат моќ. Помина еден век од 

започнувањето на балканските војни и сега повторно 

се превертува истата ситуација која се карактеризира 

со тензии. Имаме економска стагнација и 

нестаблиност. Македонија не ги заврши реформите и 

ги одби сите барања и предлози кои доаѓаат од 

надвор. 

III.12.5.  Трговската унија, американската база 

и Македонија 

Не треба да се изненадиме дека  како  резултат на 

кризата во Еврозоната, од 2008 година идеите за 

регионалнатаунија добива посебно внимание. 

Предлогот за една Г-6 група на Балканот за државите 
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кои ја измислиле оваа унија и за странските сили. 

Соработката  треба да се базира и да се развива 

паралелно со американската политика. 

Американската платформа за Балканот треба да биде 

како добра и почетничка основа на унијата. Поделбата 

ќе доведе до нов судир кој ќе ги поттикне 

регионалните политики со националистичките и  

етничките кодови, кои моментално ги потврдуваме  

во Македонија. Дилемата на безбедноста ќе се 

зголемува и оската ќе се формира поинаку ако 

иницијативите ја немаат поддршката од 

американците. Од 1991 видовме дека Македонија ги 

покажува мускулите кон соседите. Употребата на сила 

не е направено само во земјата, но и последната 

трансформација меѓу Скопје и Приштина ја потврди 

оваа ситуација, колку далеку стои соработката и  

економската модернизација. На крај последиците од 

пролонгирањето  на прашањето за името, во 

Македонија може да даде странични ефекти, исто така 

може да ги оштети сите демократските процеси на 

Западен Балкан. Инаку, ЕУ треба да ги осуди сите 

политики на Балканските земји кои се во еволуција и 

имаат за цел да ја влошат ситуацијата во земјите кои 

економски се помогнати од ЕУ и САД. Освен тоа 

Македонија нема можност со напуштање и 

оддалечување на американската орбита, да им се 

спротистави на американскиот концепт за регионот и 

Европа.  Од друг аспект „Трговските војни“ можат да 

излезат надвор од контролата на регионот поради 

социоетничките проблеми во Македонија. За повеќе, 
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многу актуелни кризи покажуваат враќање на старата 

балканска геополитика на XVIII- век. Поради овие 

причини земјите на Балканот кои моментално се 

ноаѓаат зад европските интеграции може да се соочат 

со геополитички циклуси кои им одговараат на 

националистичките влади.170. историја, 

геополитиката на идентитетот и на кодот, во 

сеќавањето  на Балканските народи  оставила лоши 

сни со различни интерпретации. Кога Империите 

избегале од полуостровот, зад себе оставиле многу 

поделби и конфликти. 

Денес, во Македонија и пошироко се бара политичка 

волја за да се промени ситуацијата,кон демократскиот 

развој и мирот. Внесувањето на геполитиката на 

кодот на тензичните региони историски не може да се 

каже дека тоа е мудра политика. Треба да се користат 

сите придобивки од напредниот свет, за таа земјата да 

ја презема вистинската насока и да не се изгуби во  

круговите на политичките мракови.Комбинацијата на 

антиките средновековни симболи ,  товарот на 

минатото, етничките проблеми и  пречките со 

соседите се закана за мирот  и безбедоста на регионот. 

Изјавата  на Џејмс Џојс дека „историја е кошма од кој 

се обидуваме да се разбудиме“ ќе бидат актуелни тука, 

додека кошмарот ќе продолжи  да се поддржува од 

срендовековните соништа на лидерите. Регионот 

заслужува  поразлично владење на лидерите и влади 

кои ќе работат за доброто на сите.2013 
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 III.13.ПОЧЕТОКОТ НА НОВИТЕ БАЛКАНСКИ 

СУДИРИ 

 Дирекцијата на националната американската 

интелегенција објави дека во текот на 2014, Балканот 

ќе биде опфатен од етничките тензии. Јужниот дел на 

Европа се движи во спротивната насока. Полето на 

Луково во Македонија и Кинескиот канал Дунав-

Солун се еден од првите знаци на овој нов судир на 

Балканот. Каналот има стратешко значење за Србија и 

Македонија. Двете земји немаат излез на Јадранското 

и Егејското море. Планините Динарика, Шар, и 

Родопите за овие две земји преставуват изолација. 

Поради географските ограничувања, владите во 

Скопје и Белград одат кон „мега“ историските проекти 

за да ги балансират земјите кои имаат подорба 

геостратешка позиција. Едниствената можност за 

овиде две влади, да станат одлучувачки фактор и 

лидери на регионот е отварање на пловидбени канали 

. ЕУ и НАТО се втората опција за овие земји. Тие се 

заинтересирани само за фондови и помош. Се 

обидуваат та се покажат како неутрални во зависност 

од ЕУ и руската зависност. Меѓутоа, каналот Дунав- 

Вардар- Солун, ќе го врати Полуострвот на една арена 

на регионалните и на тие светските сили. Србија ќе се 

обиде да ги намалиа трошоците за транспортирање на 

стоките кои моментално  ги реализира преку Дунав, 

Црното Море и Медитеранот. Србиа се обидува да го 

избегне Босфорот и Дарданелите. Вака на ова нова 

водена структура, заинтересираните земји ќе го 

скратат морксиот пат за 1400 км. Пловењето на 
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бродовите по должината на правецот север-југ ќе се 

реализира полесно и ќе ѓи снабдува локалните и 

националните економии на земјите. Едноставно, тука 

се работи за историски ривал на латинската зона на 

влијанието со таа од  истокот. Не се знае како ќе се 

позиционираат Приштина и Тирана. Невозможно е  да 

се чува регионалниотр баланс. Физиките движења на 

езерата или на реките ќе се карактеризираат и со 

локални и меѓудржавните тензии. Последиците може 

да бидат долгорочни. Очигледно  Балканот  стана 

полигон на интересите на  странските сили. 

Геополитиката на изворите и етничкиот код на газот 

ќе го опфати целиот Балкан. Во зимската сезона и 

ниските температури, реката Дунав е непроодна за 

бродовите  и чамците. Владите се принудени да 

бараат алтернативи кои за малите буџети се 

поевтини. Увозот и извозотвие земји ќе ги направат 

посилни и ривалставата ќе создадат постојана криза. 

Поставувањето на кинеските руските и европските 

капацитети, на Балканот ќе бидат парадигми вo 

идните две децении во Југоисточна Европа. Балканот  

се подели на бллокови и не е јасно како ќе изгледа  

регионот до 2030. Националистичките сили 

дејствуваат надвор од демократските граници. 

Регионот носи идеологии од минатото.  

Преплетување на интереси, природен гас и водните 

ресурси ќе ја донесат јужна Европа во тешка фаза на 

контрапролиферација. САД инвестираат во нов Балкан 

со помалку национализам и еден ден интегриран во 

Европа. Меѓутоа демократската трансформација  
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nнема поредок според Законите на пазарната 

економија. Фрагментацијата може да почне од 

политиката, каналите и  езерата. Не се знае каков 

изглед може да има во иднина карта и политичката 

економија на Балканот. Проектите треба да се 

реализират во согласност со меѓународните закони и 

со поддршка на  Великите Сили.Непочитување на 

законите може да доведе до етничките тензии и 

креирање на сојузниците да  доминираат во зоната. 

Локовото Поле, Каналот Дунав-Солун и мноу глобални 

трендови, се еден од најпзонатите географски 

спецификации и на геполитиката. Национализмот и 

желбата да имаат навигациски реки е заедничка 

карактеристика на актуелните влади. Значи, не е 

нешто нов предлогот за Кинескиот Канал “ север-Југ 

на Балканот и планот за пренасочување на водните 

извори во Македонија. Регионот е во процес на 

серијата на закани, и состојбата се преставувба како 

комплексна за САД и ЕУ. Државните буџети на 

фрагилните држави  кои се на располагање на 

проширување и бесбедноста на Балканот, сигурно се 

поттикнати од вакумот и геопилитичката 

нестабилност. Меѓутоа регионот се менува (2014). 

III. 14. ДИПЛОМАТИЈАТА, ПОЛИТИЧКИТЕ 

ПАРТИИ И ЛИДЕРИТЕ 

Политичките лидери во Македонија обично бараат 

решение од ЕУ и од САД. Овој пат барале помош о 

дновоизбраниот секретар на НАТО  -Јенс Столтенберг. 
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Владата изјави дека ги исполнува условите кои ги 

бараат од ЕУ во однос на почетокот на преговорите. 

Извештаите од Европската Комисија се поразлични од 

она што викаат во Скопје. Додека Сергеј Лавров, 

надворешниот министер на Руската Федерација ја 

изнесе на виделина во едно интервју старата кампања 

на империјата кон Балканот, многу добро тестирајќи 

ги владите и вкусовите на локалните лидери/ По 

Источна и Централна Европа сега опасност за 

Империјата на Путин преставува и напредокот на 

НАТО на Балканот, значи членувањето на 

поранешните југославенски републики во алијансата. 

Но, што се случува сега со политичките партии гои 

имаат изборен легитимитет во Македонија, 

истакнувајќи дека ќе ја водат земјата кон структурите 

и меѓународните трендови? Партиите учесници на 

владата на премиерот Груевски, го поздравија 

изборот на новиот секретар на НАТО –Столтернберг 

со извонредна честитка „Македонија нема друга 

иднина освен НАТО и Европската Унија“. Тоа што 

изјави Лавров,  како да ги најде неподготвени 

политичките партии, а овие не ги појасниле нивните 

позиции околу тоа кои надворешни трендови сакаат 

да ја остават Македонија надвор од НАТО. Високи 

преставнцици во Скопје не изјавиле зошто Кремел е 

заинтересиран за Македонија и поранешните јужни 

ребулики (Г+3) да останат надвор од западната 

орбита, но додаде дека Русиј 

а ќе се обидува да има влијание на регионот. 

Министерството за Надворешни Работи во Скопје не 
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се прогласи за намерите на рускиот надворешен 

министер Лавров. Во април 2011 министерот Сергеј 

Лавров ја посети Македонија во текот на една 

регионална турнеја, и тоа веднаш по посетата на 

Балканот, регионот го посети американскиот 

дипломат Џејмс Стеинбауер.  

 

III. 14.1.Специјална зона, Лавров и 

американците  

Претседателот Георѓи Иванов,  изјави дека 

Македонија сакаше со Русија да изгради специални 

односи и да го продолжи патот кон НАТО и ЕУ. 

Македонија до сега имаше едно барање кое важеше за 

полуактивно во споредба со Црна Гора и Косово. 

Србија не претендира да стане членка на НАТО и 

според Беград, членувањето во алијансата не 

преставува некоја стратешка предност. Движејќи се во 

истата патека дизјанирана од Великити Сили и на тие 

од средната категорија, Македонија и политичките  

партии кои се дел од коалицијата може да изградат 

сличен став преставен од страна  на  високиот руски 

официјален преставник, но со последици за иднината 

на земјата и прозападиниот курс кој веќе е на 

виделина. Албанските политички парти во владината 

коалиција изјавиле дека се за започнатите процеси на 

европските интеграции и владеењето на правото. 

Меѓутоа, фактичката состојба покажува дека сите овие 

ветувања беа само врз база за да се задржи власта и да 
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ја продложи играта со меѓународниот фактор. 

Неуспехот на партиите учесници во владата не 

исклучувајќи ја и улогата на опозицијата за да се 

креира социо-етнички баланс, е забележана како 

сосема жариште во сите годишни извештаи на ЕУ и  

Стејт Департментот за Македонија. Според печатот, 

Македонија  не упеала да ги исполни барањата на 

меѓунардоната заедница и моментално по 

Резолуцијата на ОН, владата е фокусирана на борбата 

против екстремизмот и глобалниот тероризам. 

 
 

III.14.2.  Власта или моќта  на политичките 

партии 

Извештајот на “ Фридм Хаус“ за 2014 година земјата ја 

постави во една темна демократска позиција  со 

тенденции да се намали степенот на демократската 

Виктприја Нпланд 
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перцепција. Политичките лидери денес бараат 

поддршка од  надворешниот фактор, според оценките 

треба да се движат од актуелните позиции и да им се 

спротистават  на надворешните тенденции кои имаат 

поинаков пристап. Кога американскиот  дипломат 

Викторија Нуланд во Јули го посети Скопје сите 

лидери изјавиле дека ќе работат во насока на 

подобрување на имиџот на земјата и започнатите 

процеси. Дали се случи ова или дали тие го одржале 

зборот? Не, бидејќи во форумот на ЦЕПА во 

Вашингтон високата преставничка на Стејт 

Департаментот изјави дека лидерите го  заборавиле 

сонот за кој се бореле. Таа, корупцијата  и 

демократските реформи ги  опишува како рак за 

валдите на регионот. Зависноста на европските земји 

од рускиот газ ја карактеризира како една од 

најлошите договори на овие влади/ Откако сме дел од 

деценијата на геополитичките унија, надворешниот 

притисок кои доаѓа кон Македонија и Балканот ќе се 

зголемуват најверојатно за да бараат промени. Ако 

единствена алтернатива се ЕУ и НАТО тогаш 

филтрирање и усогласување  на Демократската унија 

за интергација ќе стане неопходност. 

Инаку, тоа ќе им помогне на американците и другите 

фактори да видиме навистина што се случува во 

Македонија, со политичките сили на профилите кои се 

под надворешното влијание. Меѓутоа , најавената 

посета на рускиот претседател Владимир Путин во 

Србија може да го зголеми апетитот за повеќе 

одложувања на Македонија и на полуостровот. (2014) 
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III.15 ПРОШИРУВАЊЕТО НА НАТО И 

ДИЛЕМАТА НА МАКЕДОНИЈА 

НАТО нема да се прошири со нови членови.Самитот на 

Алијансата во септември во 2014 во Велика Британија 

нема до донесе ништо ново за членовите кои имаат 

аспирации да станат членки на  воената алијанса. 

Самитот во Скопје за кој се дебатираше многу, не се 

очекува да ја промени Македонија во било кој степен 

кој геополитички е истакнат за да ја принуди земјата 

да оди кон брзите решенија. Во меѓувреме, 

министрите за надворешни работи на земјите членки 

на ЕУ се собрале на еден состанок  во Брисел за да 

разговараат за состојбата  во Украина и можната руска 

инвазија. Но, од друга страна во Брисел, Алијансата е 

во потрага по плановите за справување со новата 

закана на Кремел и одеднаш барајќи алтернативи за 

проширување на Алијансата со нови членови на НАТО. 

Македонија, поради проблемите со соседите не успеа 

да стане членка на НАТО, бидејќи застарените покани 

почнаа да не предизвикуваат интерес кај локалните 

авторитети. Глобалното регионално одредување на 

владата е токму тука каде што беше и порано, 

Македонија се движи кон евро-атлантските 

интеграции. Според Скопје, неколкугодишниот 

проблем со Грција е вистинската причина поради која 

земјата не добива покана за членство. Печатот во 

Скопје има напишано дека по неуспехот на партијата 

на Али Ахмети на меѓународниот фронт за да ги убеди 

надворешните фактори околу името , ДУИ се движи 

кон полесна конфронтација со ВМРО-ДПМНЕ. Не е 
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познато што може да донесе офанзивата на ДУИ и 

колку е вистина тоа. Првично ова движење може да се 

употреби како случај за да ги минимализира 

несупесите на партијата  на надворешниот план за да 

ги убедирелевантните фактори да вршат притисок 

врз владата и премиерот. Второ, дејството исто така е 

поврзано со силните изјави на лидерот на ДУИ Али 

Ахмети,  во месец априлл оваа година дека “ ако до 

септември не се постигне ништо, тогаш ќе ја 

разгледаме нашата партиска позиција на власта“ која 

ќе резултира со “ одвојување  од партнерот и 

напуштање на владата“. Освен тоа денеска , неколку 

месеци по завршување на парламентарните и 

претседателските избори,  се чини дека е невозможно 

едно такво напуштање или отстапување. Ситуацијата 

по Самитот, според печатот нема да биде причина за 

некое тресење на кабинетот. Опозицијата од двете 

страни не успеал да се консолидира и речиси е 

невозможно да се освежи политичката сцена. Меѓутоа 

во Македонија дипломатските посети и финансиска 

помош  беа доволни. 

III.15.1. НАТО ВО ДЛАБОКА СТРАТЕШКА 

МИСИЈА  

Посредникот на ОН Метју Нимиц и генералниот 

секретар на НАТО, Расмусен покра,ј честите посети не 

успеале да го променат односот на владата во Скопје 

ниту на владата во Атина. Генералниот секретар на 

НАТО беше подиректен, барајќи повеќе 
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флексибилност од страна на Македонија. ЕУ, имајќи 

зад себе значајна криза во Еврозоната, се обидуваше 

да се справи со новата руска агресивност во Европа. 

Проблемите на Западен Балкан може да ги стават во 

втор план. За надворешната безбедностна политика 

на ЕУ, додавајќи ги тука и последните санкции на 

западот против Русија, и сето тоа во една каотична 

состојба не е никаква пречка за ЕУ да биде 

единствената унија наБалканот. Што се однесува до 

тука, првично прашање треба да се види кај 

внатрешните фактори во Македонија и Грција. Тешко 

им е на членовите на Партнерството за Мир, значи 

земјите како Македонија, и Босна да влезат многу бргу 

во алијансата или унијата. Двете земји се појавиле 

како најпроблематични земји за во иднина да влезат 

во ЕУ или НАТО. Србија, Црна Гора и Косово имаат 

шанси да бидат членки многу побрзо во споредба со 

Македонија и Босна. Ако НАТО до денес служи како 

заштитна структура за западот и за пост 

комунистичките земји, за Македонија, можноста на 

руската инвазија на Источната Украина, може да 

преставува опасност на средно ниво. НАТО и понатаму 

продолжува со својот концепт на бесбедноста за ХХИ 

век, додека Македонија продолжува да биде под 

притисок за да ги реши отворените прашања. За 

балтичките земји,  Источната Европа и Кавказот, 

опасноста од руската закана е постојана  и помошта 

која ја бараат овие земји од САД и НАТО е од 

безбедносен карактер. Споредувајќи ја со овие земји, 

Македонија  е во позиција каде безбедноста уште не е 
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определена. Романија и Бугарија се главните пречки 

за рускиот проод во регионот.  Но тоа не значи дека 

географксите ограничувања и Алијансите можат да ги 

спречат земјите да бидат или да одржат рамнотежна 

улога или даим се спротиват на другите сили на 

Балканот и великите сили. На внатрешен план, 

политичките партии можат да помогнат за 

надминување на оваа состојба, ако успеат да сосдадат 

коалиции исто како во Косово. До денеска во 

Македонија овој развој не сме го виделе. Ќорсокакот 

ќе продолжи и кревките етнички односи уштр повеќе 

ќе го отежнат членувањето на земјата. Ниту самитите 

во Прага, Истанбул, Будимпешта и Чикаго ниту овој 

последниот во Британија, нема да ја донесат 

вистинската покана да влеземе во Алијансата. Целта 

на Америка беше остранување на Македонија од  семја 

кандидат која можеше да игра главна улога . Велс 

можеби ќе биде еден момент за да ги убеди земјите од 

регионот кои се надвор од НАТО да се мотивираат и да 

ги исполнуват критериумите. Додека, ДУИ веројатно 

според сите  ќе продолжи да коалицира, до тој степен 

што надворешниот фактор ќе  биде принуден да бара 

супстанцијални промени во Македонија, за  да се 

избегне опасноста која доаѓа од Кремел-не 

почитување на потпишаните договори во земјата. Од 

самит до самит, земјите кои нема да бидат 

приклучени на новиот европски терен на безбедноста, 

ќе бидат под закана на пазарите и судирите меѓу ЕУ и 

самата Алијанса. 
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16, АМЕРИКАНСКАТА ПЛАТФОРМА Е ВО 

ОПАСНОСТ 

Заменик претседателот на Америка, Џо Биден ја 

посети Украина, според американкста разознавачка 

служба, една германска корпорација ги вежбаше 

руските сили  за брзи интеревенции. САД и Русија 

продолжуваат да се судираат на источниот фронт, 

додека Макеоднија ќе гласа под притисокот на 

геополитиката на новото руско проширување. “Новата 

Русија“ се манифестира на Балканза разни 

проширувања и 20 годишна американската 

платформа на пост Студената Војна е ставена на 

опаснсот во Македонија. Неочекуваната победа на  

националистиучките сили по изборите на 27 април ке 

доведе до промена на политиките во земјата. Во 

меѓувреме. Кремел објави дека ќе го зпаре 

снабдувањето на Украина со газ, се разбира и 

прекинот на газот и производите за ЕУ, Централната 

Европа и Балканот. Руската закана е една катастрофа 

за земјите и владите кои креираа економски врски  со 

Русија и од овие вркси зависат тие. Ова важи и за 

Македонија. Владата  не успеала да најде решение за 

оваа еконоска зависност од Србија и Русија. 

Претпоставуваме дека новата влада во продолжение 

ќе формира некоја нова национална стратегија. 

Поголема опасност за Македонија преставува 

политиката на етничките подлеби и отсуството на 

визија. Во оваа насока Бугарија и Србија под 

протисокот на ЕУ се ноаѓаат пред дилеми за 

прекинување на проектот “Јужниот Тек“ 
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III.16.1. Регионалните олигархии и Русија 

Тука, е непознато како ќе постапи новата влада на 

Македонија во околностите по анексија на Крим и 

руската брзина. Енергетското влијание е направено 

како алатка за дестабилизација и да го освои регионот 

на енергетски план. Регионалните олигархии  

формирале една база која има пошироко влијание. 

Опасностите и новиот коридор е едно освежување на 

аутократските лидери за да почнат нов мандат со 

различна основа. Македонската индустрија нема друга 

алтернатива освен газот и нафтата од русија која 

треба да се движи преку “Газпром“ и “Рос-фнети“, 

Зависноста на земјата е на пораст и ова многу се 

рефлектира на владините политики во Македонија. 

Како други фактори се политичките партии. Повеќе 

од половина век, биле левичарските влади кои го 

поддржале комунистичкото интернационале во 

Европа и секаде. Во моментов десничарските влади во 

регионот и во Источна Европа станаа големи 

поддржувачи на политиките на Кремљ. Владата, која 

ќе биде формирана во мај треба да биде со поширок 

карактер, којкако објектив ќе го има решавањето на 

етничките социалните и меѓународните прашања на 

Македонија. Рускиот проод во внатрешните политики 

на парите на балканските земји е позначаен и 

безкомпромисен. Влијанието на профилите на 

високите функсионери и партиските направија 

замејите и балансите да не бидат сигурни. Барањата 

на ЕУ се замениле со двојни стратешки разгледувања. 
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Американската платформа е во опасност и е нападнат 

од невидливите фактори во Македонија. 

III.16.2. Заканувачките фактори и путинизмот 

Заканувачки фактор за Македонија преставува, ставот 

во периферија и тенденциите да добие посебен статус, 

каде надворешните фактори криераат оски. Ако 

навистина е вака, тогаш неутралноста ќе биде по 

поволна за Македонија. Во ерата на путинизмот, 

Македонија самата пред себе има дилеми околу 

членство иили да ја прими идеологијата. Политичките 

парти истакнаа дека се за ЕУ и НАТО, но ова не било 

доволно за американците. Перформансите на парите 

на власта не покажале некој подлабочен демократкси 

поредок. Меѓунардоната заедница САД – ЕУ, теба да ја 

спасат земјата од кризите и од можните тензии  на 

пост изборите. Не се знае која од политичките парти 

ќе биде дел од идната влада. Партиите учесници во 

меѓународните совети треба та ја надминат идеата на 

безбедноста сега и во текот на идниот мандат. Со 

знаците може да се создава една  поддржувачка 

надворешна зона за Македонија. Но САД имаат 

алтернативни избори да не досволат овој фронт да 

најде поддршка во Македонија и регионот .Инаку 

повеќегодишниот американски ангажман за 

стабилитет и поредок ќе оди во полза на 

антагонистичките сили. Како последица на силите на 

север и креирање на новиот меѓународен ред земјата 

се ноаѓа во фаза на геополитичко будење. 
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Американскиот ангажман во Македонија не се 

оштетува само кога не се почитуваат принципите на 

едно слободно општество, но и кога владите сметаат 

на нови регионални платформи. Освен тоа, 

Македонија по месецот мај и годините кои се во тек 

може да бидат слични како територија на „битка“ 

помеѓу Великити Сили  кој идеолошки профил ке го 

превзема тимонот на земјата. Движењата на 

источниот фронт ги разбудиле балканските земји. 

Американското присуство се обиде да се замени со 

географски национализам. Америка и платформата за 

сигурност е подобра за посткомунистичките земји, 

кои поризлегоа од поранешните федерации и унијата 

(2014). 

III.17. АМЕРИКАНСКИОТ ФОКУС И РУСКОТО 

ВЛИЈАНИЕ  

Американскиот дипломат од висок  ранг Викторија 

Нуланд во Скопје изјави дека соработката, 

инвестиците, мирот и безбедноста се основа на оваа 

земја. Помошник државниот секретар на САД Нуланд, 

изјави дека САД ги подржува евроатлантските 

аспираци на Македонија и тие се приоритет и на САД. 

„Ние разговаравме и за тоа како може да ја 

продлабочиме и да ја подобриме сооработката, 

вклучубајќи ѓи и регионите  во Македонија каде што 

живеат албанците. Ова сакаме да го напарвиме со 

нашите инвеститори, компаниите и со оваа да го 

зајакнеме и економскиот интегритет на овие региони 
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и развојот  на двете заедници“ истакна Нуланд во 

средба со официјалните лица во Скопје. Дали може 

владата да ги исплони обврските кои произлегуваат и 

договорите и од меѓународните конвенции? Зошто 

заменик претседателката Нуланд за почеток го 

спомна Охридскиот Договор ? 

Ветувањата направени до денес од лидерите 

покажале дека секој потпишан чин оди во погрешна 

насока и не најде место да се спроведува на теренот на 

новата република. Пораките на надворешните 

дипломати на САД и ЕУ за земјите и владите биле 

дијалогот и иневстициите на регионите каде 

етничките кризи ги имаат изворите на конфликтите и 

недовербата. Меѓутоа, како лидерите на овие земји да 

ги заборавиле рецептите на специалните пратеници 

за тоа што точно треба да направат, Почнале да 

имплементираат политики на поделба, непочитување 

на човековите права и честопати овие однесувања 

станале нови извори за етнички конфликти. САД, ЕУ, 

ОБСЕ и другите мониторинг организации посочиле 

дека освен надворешните отворени прашања, земјата 

се соочува и со перманента закана на оштетување на 

почнатите процеси, истакнајќи тука проекти во 

отсуство на инвестициите неадекватни на 

мултиетничкитерегиони. Освен овој факт, тука една 

сериозна закана за земјата и не толу акомодирана на 

регионалната сцена, преставува  брзото збогатување 

на политичарите, заборавајќи  го фактот за што се 

избрани. Американците од Дејтонскиот, 

Кумановскиот и Охридскиот Договор се обиделе да го 
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променат политичкиот и економскиот тек на областа 

опфатени од етничките конфликти. Додека сега 

повторно  во Босна и Македонија, сите овие договори 

се под опасност од владите и политичарите, кои 

оставаат надвор од секаква демократска  контрола. 

Понекогаш и самите влади и државните институции 

станаа генератори на расправии и внатрешни етнички 

судири. Балканот за повеќе од еден век беше буре 

барот, каде одредени  лидери и струи одлучиле за 

иднината на нациите. Тука не треба да бидат 

отсранети од вината и локалните лидери кои не 

помалку од владата сносат одговорност за 

актуалената состојба тука, и на регионот. Локалните 

лидери кои ја претсавувале албанската страна во 

власта не покажале коклу ги унапредувале 

ветувањата за кои се залагале пред меѓунартодните 

дипломати. Поранешниот американски медиатор во 

Македонија, и креаторот на Охридскиот Договор (МО) 

Џејмс Пардју, во текот на една посета во март кажа 

дека вината за многу прашања  во Македонија ја 

сносат албанските водачи, кои не вршиле притисок за 

спроведување на МО. Гаранците кои ги бараат нашите 

лидери  треба да одат паралелно со исполнувањето на 

обврските кои произлегуваат од истите гаранции кои 

великите сили ги поставиле како услов. 

Наоѓање на соодветните лидери за извршување и 

нормализација на пост-конфликтните ситуации во 

регионот е многу важно за американската 

администрација и персоналот на Балкан и во 

Македонија. Тринаесет години по потпишувањето на 
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Охридскиот Договор, земјата повторно беше цел на 

дипломатските делегации на ЕУ и САД. Визијата за 

единсто и демократски поредок во еден Балкан со 

лидери кои дејствувале како во земјите на третиот 

свет, ќе се отежнува уште повеќе ако не започнат 

мерките за затегнување. Дали ќе почнат реформите во 

сите сектори така како што ѝ ветиле на Нуланд, 

лидерите на вчерашната средба? Ова треба да се види 

и да се следи како ќе постапува владата по самитот на 

НАТО. Стратешката ориентација според владата 

останува иста: Нема да се промени  патот кон ЕУ и 

НАТО. Присуството и проодот на американците треба 

да се гледа во однос на намалувањето на разликите и 

почитување на потпишаните договори од странките. 

Оддалечувањето од демократските принципи што ги 

промовира Вашинготн на полуостровот од 

прогалсувањето на независноста на Косово, одеднаш е 

прекершување на неколкугодишниот американски 

ангажман за еден Балканунапредуван и интегирран во 

западните структури. Секоја фрагментација или друга 

илузија ќе има последици за  кревките демократии, 

исто како што се случи во Источна Европа. 

Американските инвестиции не отсуствувале за 

Македонија во светот и тоа неколку години по ред. 

Американската администрација сфати дека кинескиот 

капитал на регинот е се поголем и затоа сигурно дека 

ќе ги зголеми инвестициите во кризните региони. 

Понекогаш ова се случува и поради немање волја на 

централните влади да направат еднаква распределба 

на капиталот во целата држава. Стратешкиот партнер 
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со заеднички интереси преставува или укажува за 

успехот на една јавна дипломатија. Дипломатката 

Нуланд ќе оди во Лондон и Брисел, додека лидерите 

имаат многу работа за да направат. Ветувањата кои ги 

даваат пред дипломатите треба и да ги реализираат. 

Американската шанса повторно треба да се користи. 

Деценијата во која влегуваме ќе биде тешка за земјите 

со слаби капацитети за проектирање. Затоа, како што 

велат дипломатите, лидерите треба да го вратат 

редот и спроведувањето на реформите (2014). 

III.18. НИ ВО НАТО, НИ ВО ЕУ  

Да се оди со Грција во ОН и таму да се отвори 

прашањето за името, во себе носи некои непознати за 

Македонија. Исто така дипломатот Метју Нимиц  во 

последните средби  не кажа ништо ново. Распишаните 

избори ги изнесоа на виделина проблемите на 

владините партнери. Организирањето на изборите 

нема да донесат големи промени во надворешната 

политика на Македонија. Крим исто така ги охрабри 

автократи на Балканот. Надворешната политика на 

Македонија, според сите индикации ќе биде погодена 

од Србија и настаните на истокот.  И тука повторно, 

името на земјата веќе се гледа како дипломатски 

театар во Њу Јорк. Придобивките за надворешната 

политика на Македонија во ОН, ќе бидат минимални. 

Претседателот на државата Георги Иванов, сега 

претседателски кандидат  ја презентирал оваа идеа на 

Советот за Безбедност во годишното обраќање  во 
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2013. Познавајќи ги односите претседател-премиер, 

предлогот сигурно има добиено претходна поддршка 

од премиерот Груевски. Во меѓувреме, албанските 

партии исто така продолжуваат да имаат спротивни 

ставови во однос на името. Немаат некоја идеа околу 

прашањето „премин“ во ОН. Европската Унија по 

последниот извештај истакна дека прашањето нека 

оди во рацете на ОН. Владата врз мислењето на 

Меѓунардонит Суд и „првата победа“ над грчката 

стрна, мисли дека прашањето за името во ОН ќр ја 

зајакне позицијата на Македонија спроти Грција и 

грчкото вето во ЕУ. Делувањето на Македонија има 

врска и со самата доверба  што ја доби македонската 

страна на регионалната сцена, дека има каапцитет да 

се справи или да ги реши парашањата со соседите во 

ваква форма. 

III.18.1. Името не гарантира победа во Њу Јорк 

Поради тензиитесо некои земји кои имаат право на 

вето во ОН, македноската страна е заинтересирана да 

ја ослабне грчката страна. Веќе минаа две децении 

откако Македонија стои на истите позиции спрема 

грчката страна. 

На енергетскиот план, Македонија со „Газпром“ се 

враќа во една “ арена“ за енергетските и 

геополитичките пресметки. Изненадувачки во оваа 

нова руска експанзија кон регионот, од страна на 

некои внатрешни фактори, се спречува енергетскиот 

амеркикански коридор на Јадранското Море преку 
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Каспиското. Ако владата смета дека со победата  

против Грција во СБ на ОН ќе ја ослаби Грција, тогаш 

навистина оваа Резолуција нема да доведе до 

нормализирање на односите меѓу двете страни. 

Референдумот, за кој се зборуваше многу од страна на 

МНР и премиеро,т уште повеќе ќе ја појасни оваа идеа. 

По завршување на парламентарните избори и 

формирањето на новата влада, кабинетот треба да 

излезе со конкретни точки околу проблемите и 

насоката во кој правец ќе оди земјата. Најмалку 

меѓународната заедница по изборите очекува друг 

третман на прашањето. Инаку, Самитот во Лондон во 

септември во агендата нема да гоима проширувањето 

на исток. Ако страните не прават унапредување, ова 

повеќе се поврзува со Македонија отколку со Грција. 

Ако Макеоднија е заинтересирана да влезе во НАТО, 

тогаш треба да  го  користи случајот со Кремел и 

последните руско-американски недоразбирање. 

Создадениот вакум во регионот треба да се види како 

добра шанса за да ги направи овие позитивни чекори 

кон НАТО или ЕУ. Меѓутоа, целиот процес зависи од 

Македонија. Србија и Македонија со Русија имат добри 

односи и  далеку се од промеѓународните санкции 

превземени против Русија. 

III.18.2. САД, кризата во Крим и прашањето за 

името 

Американците се заинтересирани да го забрзаат 

порцесот за  влез во НАТО и наммалувањето на 
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рускотот влијание на Балканот да биде на ниско ниво. 

Дипломатите Викторија Нуланд и Хојт Ли изјавиле 

дека контекстот треба да се реши помеѓу двете 

страни. Кризата во Европа може да доведе до 

намалениот интерес на американците за името. Ќе 

биде во агедна но не како претходно. Меѓутоа, 

социјална криза и последните случувања како да ги 

тераат лидерите да донесат одлуки кои ќе ги зголемат 

тензиате значи не само што ќе имат работа со  

внатрешните прашања, но и со соседите. Факторите 

или карактеристиките кои одат со надворешната 

политика на земјата, претежно се емоционални и 

историски. 2014 година е многу значајна за 

Македонија без решените или нерешените 

надворешни и внатрешните проблеми. 

III.18.3. По Јуни  2014?  

Поминувањето на контекстот на името во ОН, можеби 

е поврзан со зајаклнување на односите со Русија и 

Кина. Кинезите и русите имаат повеќе корист од 

инвестициите во Македонија и Србија отколку во 

Грција и ова е дел од ривалствата меѓу самите 

надворешни сили за регионот. Значи иако Македонија 

нема некоја главна улога во меѓународната политика, 

кога сигурносните политики на енергијата се 

вклопуваат во меѓународниот систем, тогаш се 

случува „геополитичкото будење“ и таа земја или таа 

специфична територија добива важна стратешка 

улога за играчите од надвор и за целата земја. Ние  не 
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сакаме овој премин да го наречеме како нова игра на 

СБ, но ако владата мисли дека таму може да го реши 

проблемот заедно со постојаните членки на СБ, тогаш  

предлог планот е за поздравување. Но, ако ова 

одделување за цел има само јакњење на мускулите на 

Македонија против Грција, тогаш тука имаме работа 

со некоја тешка  дипломатска иницијатива . 

Компромисот ќе биде многу далеку ако преговорите 

меѓу двете земји започнат со оваа енергија и старата 

форма на третманот  на проблемот . Иницијатива за 

СБ содржи и нијанси на револт на владите против 

одлуките на ЕК кон Македонија. САД ја подржуваат 

секоја инициатива која води кон подобрување и 

решавање на проблемот. Но, не се знае дали во СБ, 

прашањето може да има некое брзо решени знаејќи ги 

позиците на големите сили во гласачкиот систем-вето 

во СБ на ОН. САД придонесува за мирот и 

зајакнувањето на земјата. Сега каков курс ќе задржи 

владата по објавување на годишниот извештај на 

САДтреба да се види и да се коментира. Во принцип не 

сменета надворешната политика на земјата кон 

меѓународните извештаи или односите. 

По две последователни извештаи, на ЕУ и DES, земјата 

и владата може да се нурнат во пресметките кои ја 

прават состојбата потензична, поттикнувајќи  

националистички чувства од минатото. Ако 

Македонија е заинтересирана за влез  во НАТО, тогаш 

треба да го користи случајот на Крим и последните 

недоразбирања меѓу американците и русите. 

Создадениот вакум во регионот треба да се види како 
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добра можност за да ги направиме овие чекори кон 

НАТО или ЕУ. За крај, прашањето во СБ може да 

резултира со еден компромис од двете страни или 

може да биде како предмет за пролонгирање или 

зајакнување на позиците во Њу Јорк. 

Дипломатот Нимиц ќе го посети регионот по 

парламентарните избори. 

Сепак внатрешната состојба, капацитетот, нивото на 

демократските стандарди  и последните случувања во 

Крим како да не оставаат многу простор за плановите 

и геополитичките авантури. (2014) 

III.19. Електорланиот популизам во 

Македонија 

Латинска Америка и кавказот не се ограничуват 

помеѓу себе, но геополитичките карактеристики и 

изборните ги ноаѓаме во Македонија. Сличностите во 

електоралната кампања со многу популизам и полни 

се со националистичка реторика. Боливискиот стил и 

кампањата претоварена со важечки говори од сите 

политичките партии во Македонија. Предизборната 

игра преставува голема политичка опасност и ја 

менува националната безбедносна состојба. Така 

Македонија  влезе во двојни избори  и актуелната 

криза избувна со говори и националистички собири 

на самите лидери. Симболите и актуелните слики на 

Македонија им се приближуват елекеторланиот 

национализам. Никола Груевски, поранешниот 

премиер и актуелниот раководител на ВМРО-ДПМНЕ, 
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партија на десниот центар, бараше мобилизација на 

македонските гласачи за да го добие 

парламентарното мнозинство со над 62 пратеника, 

додека ДУИ  го направи истата со барање за добивање 

на 25 етнички пратеници и организираше собири 

против претседателскиот кандидат на ВМРО, Ѓорге 

Иванов. 

III.19.1. Непотребна етничка мобилизација 

Политичките несогалсѕвања меѓу Груевски и Ахмети 

почнале тогаш кога лидерот на ДУИ- Али Ахмети во 

јавностаа ја претсави идеата за консенсуален 

кандидат. Груевски заедно со ВМРО-ДПМНЕ ја 

отфрлија оваа консенслуалност на поранешните 

герилци од 2001. Се проценува дека ДУИ нема силна 

политичка и социјална основа за да се врати со овој 

националзиам, бидејќи со идејата за промена на 

статусот на албаницте, од 2002 до денес се 

амортизира под владините политики на поранешните 

премиери, Груевски и Црвенковски. Истото ѝ се случи 

и на ДПА, кога беше на власт со поддршка дадена на 

покојниот претседател Борис Трајковски, во текот на 

претседателските избори во 1999. Затоа копирањето 

на реториките на земјите од Латинска Америка и 

Кавказот на Балкан, многу лесно може да се претвори 

во една етничка спихолочка топлина. Земјата не е 

стабилна и ентичкото минато може да се користи од 

страна на националистичките сили во земјата.  
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Во случај поранешните коалициони партнери од 2011 

до 2014 и опозицијата не се залагаат за една кампања 

со помалку глас на минатото, тогаш моделите на 

застапеноста и решението нема да бидат лесни. 

Умножување на националистичката реторика во 

Македонија ( албанско-македонско) во изборите е 

многу јасен и поизразен кај лидерите и локалните 

партиски водачи. Повикот за повеќе пратеници на 

парламентот од двете страни који го сочинуват 

мнозинството, според анкетите може да резултира со 

едно движење на ентичка основа кон јавните 

инциденти. Посматрчите рекоа дека партиите имаат 

со повеќе влијаниепод контролата на состојбата во 

Македонија. Де факто владите и политичките партии 

кои во себе или своите агенди имаат популизам и 

етнички повици, многу лесно може да предизвикаат 

тензии и меѓуетнички несогласувања. Меѓутоа, кога се 

зема во предвид  економската состојба и 

геополитичките идникации, состојбата во текот на 

изборната кампања може да излезе надвор од 

демократксите димензии, само тогаш кога партиите 

преку политичките маневри ќе се обидат да влезат во 

владата. „Национализмот “ на албанската партија на 

власт ДУИ, повеќе се разликува од повиците или 

остварување на правата во рамките на Уставот, додека 

ДПА  главно се поврзува со учество на владата и 

шансите за евентуални промени на Уставот. 

Албанските партии како ја употребуваат оваа тема 

како причина за да влезат во владата.Охридксиот 

Договор  остана надвор од партиските програми, 
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додека америкоанскиот дипломат  Џејмс Пардју во 

Скопје во месец февруари  истакна дека двете страни 

имаат направено многу малку за да го 

имплементираат Охридскиот Договор, и посочи 

критики кон албанските  лидери на политиката. 

Реално, ДУИ од 2002 до денес не покажа некоја силна 

етничка доза, откако била подложена на длабока 

идеолошка трансформација. 

III.19.2. Изборниот популизам како 

алтернатива за програмата 

Модернизацијата и сместувањето во владата, доведе 

до значителна промена на дејствувањето на партијата 

од военна мировнконцепт . Сега високите 

функционери на натпреварувачките партии по една 

деценија сакаат да се актуализираат со концензуални 

кандидати, бојкот на изборите, популизмот и 

национализмот на Кавказ. 

ДПА е принудена да се соочи со националниот ред. Во 

времето кога беше во опозиција оваа партија на 

протестите го употреби национализмот, како форма 

за да дојде на власт. Поранешните комунисти на 

Социјалдемократскиот Сојуз (СДМ) не се движеле 

многу од глигоровиот концепт. Со кандидатурата ана 

Стево Пендаровски сакаат да ги постигнат 

граѓанските перформанси на претходните 

социалдемократи од 90-тите години. Освен тоа 

Никола Груевски и Зоран Заев, лидерот на 

опозицијата се во една натпреварувачка игра за 
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рејтинг. Албанската политика е поврзана со лидерите 

и групите на интересот и се соочуват со тешкотии на 

социјален план. Тенденциите за еден популизам по 

национална поширока база во Македонија ќе је 

оштети ентичката рамнотежа. ВМРО има една посилна 

реторика и е поврзана со оваа партија, името и 

соседите. Медиумите се поделени и кај албанската и 

кај македонската страна. Печатот ко доби реклама од 

владата објави извештаи за скандалите на 

опозицијата и опозициските лидери. Можеби овој 

одреден избирачки национализам е привремен и 

силите кои го поддржуват ова ќе се ослабат по 

формирањето на новата влада и воспоставувањето на 

владините цели за следните 100 дена. Со популизмот 

на овој тип, рамнотежата на безбедноста на 

Македонија може да не биде мирна. Значи, ако 

секогаш продолжуват вака и по изборите. 

Фомримрањето на новата влада, економијата, името и 

регионот ќе бидат еден од највлијателните точки каде 

победниците ќе се обидат да ги менаџираат и 

одеднаш да продолжат со владењеето до идните 

избори. Прекумерната употеба на електоралниот, 

етничкиот и териториалниот национализам, обично 

води кон  внатрешни  проблеми. Националистичката 

ера во Источната Европа може да резултира со 

негативни трендови во земјите кои се ноаѓаат на 

прагот на изборите.  Што помалку национални 

приказни и повеќе работни места за жителите на 

Македонија, толку подобро е за секоја влада и 
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граѓанско општество. Барен вака почна секаде во 

демократските земји (2014). 

III.20 МАКЕДОНИЈА ВО ПОКЕРОТ НА ПАН-

РУСКАТА УНИЈА 

Македонија се повлекува кон покерот на унијата. Кој 

сојуз или која економска група повеќе ќе биде од 

корист, за оваа мала и изолирана земја без ресурси, 

останува да се види во следните децении. 

Евроскпетицизмот, изразен од страна на владата е 

како резултат на неисполнувањето на европските 

барања и храброста  на зајакнување на десницата во 

Европа, внатрешните разлики на ЕУ и политиките на 

порширување. Денес, после многу децении, кога 

Македонија се ноаѓа пред новата раскрсница, 

претседателот Барак Обама ќе ја посети Европа и ќе го 

нај континентот по ралзичен од последната позета 

што ја имаше во Европа. Говорот во Берлин во 2009 

беше ветувачки за европските сојунзици. Тој повика 

на еднинство, мир и прекин на глобалните 

конфликти. Ова не се случи, конфликтите продолжија, 

новиот мултилатерален ред и хегемонијата ја 

карактеризираат политиката на светксите сили. 

Говорот во Варшава, по повод 25 годишнината на 

распадот на комунизмот е значаенза двете страни за 

средбата со новоизбраниот украински претседател 

Петро Порошенко и новите односите создадени меѓу 

ЕУСАД и Русија. 
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Американскиот амбасадор  во Македонија, Џес Бејли, 

промотор на стабилноста и демократијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГЛАВЈЕ 4 

ПРЕЛУДОТ НА ВРЕМЕТО ШТО ДОАЃА 

Обама и Путин ќе се сретнат во Франција на 70 

годишнината на истоварувањето на сојузничките 

сили во Нормандија и се соочуваат со новата реалност 

после Студената Војна и руската инвазија во Крим. 

Зајакнувањето на на САД и Русија ги забрза 

надворешните политики на Европа и на бесбедносна 

      Ратзел Фриедрик,  Алфред Махан,   Никплас Спукман,    Халфрпд Макиндер 
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на земјите од Западен Балкан. Промените во ЕУ и 

Русија и  руската победа во Кремел ги поттикна 

слабите економски земји на Балканот, да размислат 

околу големите економски унии. ЕУ од географскат 

страна е унија на левата страна на Москва, додека  

Паназиската унија стои на деснтара страна на ЕУ. Ова 

ривалство помеѓу Русија и Европа е во состојба да 

експлодрира и да го смени патот со создавање на еден 

вакум на Западен Балкан. Тивката зона од карпатите 

до Медитеранот, векови по ред биле дел од маневрите 

на надворешните сили. Србија, Босна и Македонија се 

меѓу земјите кои не ги поддржаа меѓународните 

санкции против Русија. Џонатан Мур од Стејт 

Департаментот за американските медиуми ијави дека 

во однос на руските сакнции, Србиа полека треба да 

излезе на страна на западот.  Наведнувањето по 

политиките на Путин, од неколку европски и азиски 

земји , им давале многу енергија или го потикнале 

ангажманот на балканските влади за да станат дел од 

геоекономската унија. ЕУ опфатена од кризата на 

идентитетот, ќе има тешкотии да ја држи унијата  

како заедничка на долго време. Велика Британија, 

Франција и Германија продолжуваат да имаат 

специјални односи со Русија, и повеќе овв го отежнува 

противењето на Европа кон антагонистичките 

политики не Кремел.  Што повеќе поделена да биде ЕУ 

толку повеќе тенденции ќе се појават за 

субекономската унија на Балканот. Најголемите 

спонзори на овие идеи актуелно се Русија и Кина.  

Советскиот сентимент е присутен во сите поранешни 
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комунистички држави. Кремел  ја разоткри слабоста 

на ЕУ за да им се спротистави на русите кои се враќале 

во старата област на царството. Овој европски неуспех 

ги избледна интересите и политиките на балканските 

земји за да се приклучат кон ЕУ и да бидат дел од 

Еврозоната. Додека јужните и источните држави на 

континентот одат кон поатрактивните економски 

пазари на  унијата, Македонија и земјите околу, 

односно владите мислат  дека е азискиот и 

неамериканскиот век што ќе  донесе корист  и 

економски пораст. 

IV.1.1. Помеѓу ЕУ и Пан-Азискиската унија  

 

Србија е фатена меѓу Брисел и  Москва-Пекин. На 

југоистокот се зајакнува со старите партнери на 

Југославија на диктаторот Тито, значи со арапските 

земји. Додека се приближува  крајот на втората  

деценијата на XXI-век, владата во Беград пред себе 

има неколку стратешки алтернативи. Во споредба со 

десет години пред тоа кога Белград беше во една 

длабока изолација, денес по шестите посети на русите, 

кинезите и арапите, Србија се обидува и стана 

геполитичка стратегија на идната панунија на 

Балканот и Евроазија.2004. 

БАЛКАНОТ,  ЕВРОПА И АЗИЈА 

Ова е многу опасно за другите земји на регионот кои 

имаат за цел да се приближат кон ЕУ и НАТО. 
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Македонија веќе го отежнува решавањето на 

прашањето со соседите, моментално самата себеси си 

дава шанса, да биде покрај новата азиска ера на југот 

на Балканот. Меѓуто, од 1991 старешкиот план на 

Македонија инсистира на членство во ЕУ и воените 

структури на западот, досегашната стагнација 

направи да се креираат преферни за отцепување и 

обединување со поадекватни економска и воена унија 

или сојузници. Надминувањето од актуелна фаза на 

новиот концпет на владата, ќе одземе време. 

Поголема трговија на овие земји на Балканот 

моментално се одвива во земјите не ЕУ и Турција. 

Капиталните и стратешките инвестиции се прават од 

азиските партнери. Вакумот по 2020 ќе го потикне 

Вашингтон на една кампања за да го спаси јужниот 

дел на континентот од пазарот на паназиската Унија. 

Овие напори Америка веќе ги прави во Источна 

Европа за да ги заштити демократските земји на 

Централна Европа од руската закана и од кинеската 

валута. Русија има потпишан акти со членовите на 

Азиската унија и 2015 е многу важна за оваа унија 

каде се очекува да има вистинска форма. 

IV.1.2. Балканот, НАТО и Евроазиската Унија  

Македонија и Сербија во оваа алијанса ќе имат повеќе 

внимание во споредба со тие што ќе имаат или имат 

структури на ЕУ и НАТО. За повеќе, Русија се обидува 

да предизвика тензии на секој дел на Евроазија каде 

има руско малцинство и емоции за царствотт на 
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Путин. Балтикот, Молдавија, Унгарија, Романија, 

Бугарија и поранешните републики на Југославија се 

земји каде странксите сили се обидуваат да имаат 

свое влијание. Додека последните политички 

случувања на регионот, посебно во Македонија и 

европските избори кои завршија со загуба на  

граѓанската конфиденциалност за европскиот проект, 

покажуваат  за можноста на фрагментацијата. Оваа 

алијанса на Балканот ќе беше како  втор блок за да ја 

спреши големата американска стратегија, покрај 

првиот американски блок во Источната Европа, 

Кавказ и Централна азија која се сосотои од 

сателитските земји на Кремел. Но навистина, поради 

неуспехот на  раковдоството на ЕУ да  ја држи унијата 

и Еврото стабилно, во наредната декада може да 

видиме две спротивни тенденции кои можат да се 

рефлектираат негативно во регионалните случувања 

на Западен Балкан. 

 IV.1.3 Зајакнувањето на САД во источната 

Европа 

Како прво, ЕУ ќе се обиде да се движи кон пошироката 

интеграција, но процесот може да биде предизвикан. 

Второ, земјите надвор од ЕУ ќе излезат од европската 

орбита на безбедноста и ќе се движат кон другите 

заедници кои се во еволуција. Резултатите од 

изборите на 2014 може да имаат последици за 

континентот. Земјите од Истпчната Европа ќе се 

соочат со шести промени на владата , посебно 
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Југоисточна Европа има тенденции да ја менува 

геополитичката динамика соочувајќи се  со емоцците 

на новата епока на Кремел. Трето, потпретседателот 

на Америка Џо Биден, ги посети Полска и Романија за 

да ги осигура владите од  руската вмешаност на 

етничките прашања во овие земји. Балтиските земји, 

под закана на Москва и географска блискост со Русија 

се обезбедени од страна на НАТО. Американските 

моркси сили во Полска испратија воени бродови и 

единици за брза интервенција. Додека, во јужниот дел 

на континентот,  во Македонија, генералниот 

секретар на НАТО по настаните во 2007 во Мремел и 

двојните избори во Македонија, го посети Скопје со 

мисија да ја спаси земјата од рускотот влијание. 

Секретарот на НАТО изјави дека земјата треба на 

направи компромис со Грција и да биде членка на 

Алијансата. Поранешниот министер за надворешни 

работи на Македонија, Антонио Милошовски во едно 

интервју за „Слободна Европа“ кажа дека главната 

пречка е Грција, ане Македонија. Поркај тоа, 

Македонија користејќи ја кризата во Европа, случува 

во Украина и проблемот со Грција, може да го промени 

моделот и стратегијата. Странските експерти 

истакнале дека за Македонија подобар и поприфатен е 

азискиот модел, односно ингерирање на една 

економска унија каде може да се акомодира подобро. 

Така како што сме истакнале во претходните 

монографи, стратешките руски инвестиции на 

регионот главно се од скромен карактер и влијанието 

на мегаруските корпораците. 
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IV. 1.4.Коридори на влијанието 

Македонија и Западен Балканцелосно се зависни од 

газот и трговските односи со Русија. Турција и Србија 

се едни  од регионалните стратешки партнери за 

трговска, воена и економска размена. Затоа, 

Македонија до крајот не деценијата нема да биде 

толку зависна од надворешната политика на ЕУ. 

Според трендот ќе потпише договори за да да се 

интегрира на економските и воените платформи  кои 

ја приближуват со унијата, групаците и другите сили 

кои се во пораст во Евроазија. Надворешната двојна 

политика на Макеоднија од 1991 ќе се отвора во оваа 

деценија. Како контрабаланс на новата азиска 

геоекономија на Балканот и Европа, зголеменување на 

американско присуство  на регионот  со воени и 

разознавачки позиции, инвестиции и јавна 

дипломатија така како што направиле неколку века 

порано со империте, ќе биде блокот или најдобриот 

коридор за да ги елиминира заканите на деценијата 

или на векот. Последниот договор е поптишан меѓу 

Москва и Пекинг за изградба на  меѓудржавната 

мрежа на газот која изнесува 400 билиони долари, 

повеќе ја зголеми глобалната конкуренција за 

енергијата. Исто евентуалното решение на Јан  Клојд 

Јункер на чело н ЕК го вознемири Лондон. Македонија 

и регионот по изборите на ЕУ и источната криза се 

ноаѓаат на средината на ривалставата помеѓу 

Великите Сили. Влада се очекува да има појасен план 

околу ЕУ и НАТО. Барак Обама и Владимир Путин ќе се 

сретнат во Нормандија, но со надеж дека Европа ќе 
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биде истата која самите сојузнички сили ја создадоа 

во 1945. Македонија и регионот продолжуват да 

останат на спротиставените  зон: Евро-Азиски 2014. 

IV.2. МАКЕДОНИЈА ВО НОВАТА ГЕОПОЛИТИКА 

НА БАЛКАНОТ 

ЕУ е поделена околу политиката кон Русија, 

Еврозоната и понатаму ја загрозува унијата, рускиот 

претседател Владимир Путин ја посети Србија, додека 

Тирана и Белград, поради  дронот со албанскотознаме 

на стадионот, се вратиле во старата епока на 

Студената Војна. Недоразбирањата во псорт како да 

одат паралелно со самата криза која ја опфаќа ЕУ и 

балканскиот регион.. Настаните околу кризата во ЕУ  

ќе имаат влијание и во сосотојбата ва Југоисточната 

Европа, главно во земјите  вклучени во постстудената 

војна од конфликтите како во  Босна, Косово, Србија и 

Македонија. Внатре во ЕУ гледаме дека настаните 

одат кон фрагментацијата на унијата. Во земјите на 

регионот на западен Балкан, за повеќе од две децении 

видовме владини иницијативи за влез во ЕУ и НАТО. 

Некои влади гледаат подалеку, движејќи се кон  

алијансите и унијата каде  што може да се добијат 

подобри позиции. Во овој тренд на искјлучувања и 

членувања, нејасно е по кој пат ќе одат земјите на 

Балканот,  значи во која зона овие земји ќе 

гравитират.  Американскоевропската и руска зона се 

една од  платформите каде земјите на регионот сакаат 

да влезат. Руската зона во последно време е 
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попривлечна за некои балкански влади, и тоа 

веднашпо инвазијата на Крим. Неимплементирање на 

реформите, корупцијата и авторитаризмот направија 

овие земји да одат или да ги сакаат додатните 

алтернативи. Надежта на  актуелните земји да се 

интегрираат во европскиот систем може да видат ако 

кризата во земјите на еврозоната се подлабочува. 

Заменикпретѕседателот Биден и дипломатот Нуланд 

ја посетија зоната за одбликсу да се запознаат са 

започнатите американски процеси.   

Досега ЕУ испрати финансиска помош и одобрени 

грантови за подобрување на локалните и 

националните економии на земјите од Западен 

Балкан. На оваа нова геополитичка екуација или 

рамнотежа, додека кризата во Европа ќе продоли да се 

продлабочува, вклучувајќи ги и барањата кои се во 

пораст во земјите не ЕУ за да го скратат 

надворешниот буџет спрема Западен Балкан, можно е 

владите да бидат разочарани во однос на членството 

во ЕУ. Вака владите можат да варат други економски-

финансиски алтернативи, или можеби ќе го остави 

отворено создавањето на алинанси или унијата во 

рамките и надвор од Балканот. Во врска со ова треба 

да се напомене дека волјата на граѓанитеи на некои 

балкански земји да бидат членови на организаците 

создадени од Брисел . Така, желбите на рбите да се 

интегрираат во ЕУ, според анкетите е намалена. Ова се 

однесува и на НАТО. Српско-руските стратешки 

односи и последните дипломаткси активности ќе 

обезбедат руско присуство во Јадранот и на Јужниот 
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дел на Балканот преку Србија, Црна Гора и 

Македонија. Русите користејќи ја Ќ“слабоста“ на 

американците на регионот и кризата во Европа, се во 

трка да изградат еден посилен партнер и тоа со 

Македонија и Србија  за да им помогне во врсак со 

природниот газ „јужниот тек“ и од другата страна да 

продолжи со инвестиците во Македонија преку Лук 

Оил. Дилемите какво решение ќе му се даде на северот 

на Косово со што ќе се поврзе со Босна, паралелно 

продолжуваaт со кризата во Еврозоната и Украина. 

Множењето на авторитарните водачи каде 

учествуваат и политичките партии,  го зголеми 

стравот, можеби тие можат да бидат една од пречкита 

на демократските процеси. Некои играат една двојна 

карта, значи им ветиле на дипломатите дека се борат 

со домашните екстремисти и од другата страна со 

своите политички дејствија создадоа социјална база за 

екстремните  дејствија и индиректните односи за 

Русија во Македонија.  Се чини дека е нејасно каква 

перспектива ќе има регионот, но земајќи ја во предвид 

финансиската криза во ЕУ и  рускотот унапредување, 

овој вакум која се создаде полека се исплонува од 

регионалните сили, и на тие од средниот ранг со 

тенденции на зголемената глобална сила. Сегашната 

криза и притисоците кои доаѓаат од развојните 

економии од Азија, може да предизвикаат движења на 

полуостровот преку пазарните и дипломатските 

дејствија, значи еден  друг „Силк Роад“  на Балканот и 

Медитеранот. На оваа линија, американците повторно  

доаѓале на овој регион, преку дипломатите, 
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сенаторите и најави за инвестици. Според западниот 

печат, полуостровот стана жешко поле на 

надворешните сили и на старата геополитика, 

повторно се актуализира и некогашните лини на 

старите политики. Дали е можно американците  освен 

авторитарните водачи да се соочат и со еден  

проруски народен собир во највлијателните источни 

зони? Ако владите и лидерите одат кон овие актуелни 

трендови, тогаш кревките  демократии поддржани до 

сега од западот може да преставуваат закана за 

идните про западни сили кои за цел имаат еден 

поотворен процес. Дронот во Србија и телефонските 

разговори на Вучич, Меркел и Бајден може да го 

потикнат теренот на соседните земји за поригорозно 

ривалство. (2014) 

 

IV.3. АМЕРИКАНСКАТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА 

МАКЕДОНИЈА  

Американскиот сенатор крис Маркс изјави дека 

американската влада треба да се реангажира 

повторно на Балканот. Воените коорпорации на 

телекомуникациите според него треба да почнат да 

инвестираат на регионот за да  ги балансираат 

руските влијанија. Тој бараше во Македонија да се 

работи за подобрување на состојбата на албанската 

популација. Оваа американска загриженост се појави 

веднаш по руската агресија  во Украина, кршењето на 
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меѓународното право и можноста за намалување на 

демократските процеси во Европа. 2013. 

IV.3.1 Американските инвестиции 

 Инвестициите во невладиниот сектор се гледа дека 

не биле доволни за американската администрација и 

ова главно се работи за дисбалансиарана инвестиција 

која актуелно ја имат двете сили САД и Русија на 

Балканот. Американската јавна дипломатија  на 

поранешните   републики е  нестабилна поради 

инволвирањето на Кремел во регионот. Владата и 

државните руски корпорации го употребуваат 

природниот газ и патот на средтсва за да вилјаат на 

домашните и надворешните политики. Затоа, 

сенаторот Маркс бараше и рипозиција на 

американската улога,  затоа што сите процеси, 

посебно во Македонија, Босна и Србија можат да 

излезат надвор од контролата ако не се канализираат 

од самите американци. 

IV.3.2. Гасификација, двојноста на Македонија 

Европската Комисија испрати критики на адреса на 

Српската и Македонија влада поради  фактот што не 

ги поддржале меѓународните санкции против Русија. 

ЕК се обидува преку различните притисоци да ги 

промени плановоте наСрбија и Македонија во врска со 

рускиот газовод низ Југоисточна Европа. ЕУ 

официјално од Македонија бараше да ги суспендира 

сите активности и договори со руската страна. 
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Заменик прмеиерот на Македонија, Зоран Ставревски 

изјави дека; одлуката за „јужниот тек“ во Макеоднија 

зависи од големите сили. Извештаите на медиумите 

велат дека и покрај овие притисоци, владите тешко 

дека ќе ги исполнат барањата на ЕУ. Ако владите ги 

одбијат енергетксите европски политики, тогаш ова 

може да се смета  како прва јавна распределба на  

земјите на Балканот со ЕУ, и почетокот на новата фаза 

на Кремел. Затоа, кога милсма дека американците 

полека се повлекуват од европската териториај, 

руските тенденци за да ја дестабилизрат Европа,  на 

Вашингтон им даде потик и се гледа дека овој 

ангажман треба да се направи во неколку фази. Во 

меѓувреме, внатре на земјите на Западен Балкан, по 

раното повлекувањето на Вашингтон од Европа, од 

2001 се формирале блокови. На сцена се појавија 

други фактори создавајќи олигархии. Така 

авторитарните лидери се зацврстиле и според 

американската дипломатија Нуланд, лидерите, 

корупцијата  станаа канцер за регионалните 

демократии. Безбедноста, енергетскатааа 

инфаструктура и финансиите се едни од 

највлијателните полиња каде Кремл има намера да се 

прошири. Во Македонија евроскептицизмот завзема 

значително место и сиот овој пројект се менаџира 

добро од владата и другите актери. Но, до денес сите 

овие процеси не одат во насока на интеграциите, така 

како што велат домашните политичари во 

Македонија. На овој извештај, како регионалните 

влади го забрзаа доаѓањето на Русија? Во Македонија 
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пропблемот со Грција се употребува од македонската 

дипломатија само земјата повбеќе да се идентификува 

во меѓунардоната сцена и според медиумите двете 

страни не се заинтересирани да најдат решение.  

Повеќе историски циклуси имаат тенденција да се 

повторуваат и да бидат сила на сцена која игра 

споредна улога. Порано беа прикажани знаци на 

руксо-американското ривалство  на континентот и 

додека се се приближува крајот на Германија, 

идеолошките разлики станаа поизразени. 

Меѓутоа,денес по многу децении, Македонија се ноаѓа 

пред новиот пат. Покрај сето ова, невработеноста, 

етнчките тензии, сиромаштијата, се една од 

внатрешпните закани. Додека, како надворешна 

закана за земјата повтопрно може да се смета 

ентичката фрагментација, оштетувањето на 

цивилното општество, надворешните политики и 

тенденциите за регионалните алијанси. Министерот 

за Одбрана Зоран Јолевски бараше српските кадар да 

се ангажира повеќе во Македонија. 

IV.3.3. Американските  дипломати во офанзива 

Американскиот секретар Џон Кери пристигна во 

Берлин во пресрет на одбележувањето на падот на 

Берлинскиот ѕид и покажа дека Америка со сите свои 

сили се ангажира за да се спречи рутинистичката 

епоха во Европа. Дали ова е предупредување за 

„Студената војна" меѓу Западот и Истокот. 

Геополитички емоции на црвената империјата се 
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очигледни во сите поранешни комунистички земји 

вклучително и на Балканот. Остранувањето на на 

Србија и Макеоднија од ЕУ блокот, ги извлекоа на 

план слабостите на Европа за да им се спротистави на 

новата руска епока, односно враќање на старата сфера 

на империјата. Владите мислат дека се вратил 

азискиот век и азвршил тој на американците. 

Македонија, Србија и земјите надвор од Балканот на 

оваа алијанса ќе има посилен глас во споредба со 

нивниот статус во ЕУ и НАТО. Американскиот сенатор 

Марфи изјави дека Путин гледа секаде. Но како 

јагледаат деценијата земјите на Западен 

БалканБалкан вклучувајќи ја и Македонија? 

Американскиот сенатор Крис Марфи се врати во 

Вашингтон за да ја калибрира американската 

политика во регионот и Македонија (2014). 

IV.4. СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО 

МАКЕДОНИЈА И НИВНАТА ГЕОПИЛИТИКА 

 

Македонија се ноаѓа на раскрсница: Со рускиот газ 

„Јужниот Тек“ со годишните извештаи на ЕУ, со 

меѓународните коридори, со САД и на крај со 

загадениот воздух.  Рокот за поставување на 

филтерите на најголемите загадувачи во земјата не е 

реализиран. Ова не е единствениот проблем со кој се 

соочуват граѓаните на најсиромашните републики. 

Невработеноста, сирмоаштијата, историските 

проекти, владеењето на правото,  меѓуетничките 
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конфликти се еден од главните карактеристиките на 

постсоциалистичкото општество во Македонија. 

Загадениот воздух е „акумулиран“ со години  и во 

вазата на економската глобална криза, владата 

предводена од премиерот Никола Груевски се соочува 

со тешкотии. Според ескпертите, канцерот ги опфаќа 

сите сектори на економијата, оштетувајќи ги главните 

меканизми на функционирање и владеењето на 

правото. 

IV.4.1. Тешката индустрија наспроти 

политиката. 

Не се знае што се случи тука. Министерот за 

надворешни работи на Македонија Никола Поповски 

рече дека не се очекува брзо решение во однос на 

прашањето околу името. САД и ЕУ  веќе информирале 

за програмите и проектите да ја принудат владата на 

Македониа да го  промени сегашниот курс или 

сегашната ориентација. Европските Фондови (ИПА) за 

да ја демократизираат земјата во однос со соседните 

земји и над 400 милион долари од Светската банка за 

да ја подобрат економијата и инфаструктурата на 

Македонија не се доволни. САД барале поголемо 

внимание за состојбата на Балканот и Македонија. 

Претседателот Горге Иванов за време на неговата 

поста на Белград најави продлабочување на 

соработката меѓу овие две земји. Американските 

дипломати изјавиле дека со безпилотното летало во 

Беград „се открија многу нешта на Балакнот“. Владата, 
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освен играта со рускиот газ во Македонија, освен 

дилемата дали да гопотпише рускиот договор или не , 

пред себе го има и прашањето на инвестиците во 

тешката индустрија и нафтата. Незатворањето на 

Југохром на Полошкиот регион, загадувањето на 

воздухот, акцијата нa центрифугалните и 

центрипеталните сили во Македонија,  не 

придонесуваaт кон ублажувањето на економската  

криза и етничката рамноправност. Владата најави 

дека ќе направи редукција на работата на некои 

сектори во Југохром. 

Но, продолжението на сериjата на странските 

инвестиции на регионите каде што густината на 

населението е високo, без заштита на животната 

средина, законска и технолошка, се коментира од 

граѓаните и локалните медиуми како и класична 

експлоатација, уништување на здравјето и др. 

Престанокот на  дејностата на “Макстил“ и 

продоложувањето со работа на “Југохром“ според 

коментаторите може да отвари една  линија на 

поделеност. Македонија, која е многу сиромашна, 

надворешните и внатрешните несолгаслувања не 

можат да стојат на сцена ако почне да очекува „го 

пресекувам воздухот со нож“. Само едно демократско 

однесување и еднаквost кон сите прашања може да ја 

води земјата кон евроамериканските структури. 

(2015). 
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IV.5. РУСКОТО ВЛИЈАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА 

Премиерот на Македонија Никола Груевски во 

февруари, на еден национален говор изјави дека 

лидерот на опозицијата Зоран Заев подготвува 

државен удар и дека го прекершил Уставот и законите 

на Р.Македонија. Ден потоа, Амбасадата на руската 

федерација во Македонија, во сопштение изрази 

загриженост за ситуацијата и бараше почитување на 

институциите и законите на државата. Општествената 

состојбата ќе рефлектира во балансирањето на 

меѓуентичките односи во земјата. САД и ЕУ, исто така, 

реагираа со кое изразува загриженост и почитување 

на човековите права за време на судскиот процес. 

Сепак, серијата на руски рефлексии направени во 

последниве години, со инвестиците во банкарксите 

балкански системи и енергетските. Од тука се 

вжештува битката меѓу САД и Русија за Балканот. 

Транзитните линии на газот, валдините профили, 

коридорите што влијат во македонија и соседните 

земји, се жешки зони на новата трка. Украина и на 

крајот според сите индикаци и македонија стана зона 

на ривалство/ Балансирањето обесбедена од САД за 

повеќе од две децении се тестира од домашните 

фактори во Македонија и Сербија. Јужната Платформа 

на САД и Балканот ќе бера директен ангажман на 

американските сили на Балканот и Македонија. Русија 

и другите соседи кои се на пораст инвестираат во 

инфаструктурата. Според печатот, САД заостануваа во 

оваа област. Американските сенатори на регионот 

изјавиле дека воениот корпорации, на бзнисот и на 
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телекомуникаците треба да почнат да инвестираат за 

да го акумулираат руското влијание. ЕУ и САД во 

некои случаи изразиле загриженост за декомратксите 

процеси во Македонија. Фактички ЕУ нема толку 

меканизми за да ги тера земјите да ги исплонуваат 

критериумите или да влегуваат во нормалните 

демократски процеси. Овие меѓународни проблеми се 

појавија веднаш по руската агресија во Украина, Крим 

инвазија, како и можноста за намалување на 

демократските процеси низ цела Европа. И навистина 

така  беше. Грција, Молдавија и Македонија 

остануваат на работ на рускиот нож. 

 

 

 

 

IV.5.1. Банкарската империја на Кремл 

 

САД, Кина и Русија на Балканот нмеат исти 

инвестиции. Соопштението на Руската Федерација во 

Скопје е оценето како поддршка за досегашните 

работи на Македонија во дипломатската сфера на 

двојните стандарди. Значи, така како и порано, 

земјата надвор од НАТО и ЕУ  ја принудија земјата на 

една нејасна ситуација. Полседните случувања во 

Македонија се добродојдени за путинистичката епока 

која ја зафати Источната и Јужната Европа. 

Надворешната политика на Русија под раководство на 
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Путин се базира на руската интервенција во земјите со 

мултиетничко општество и со слаба економија. 

Полесната форма за да им се спротистави на  

Германија и САД, по интеревенцијата во Украина, 

беше мешање во внатрешните работи на семјите на 

Балканот и Балтикот. Американските медиуми 

објавија дека од 2009 година руското влијание во 

Македонија е во пораст со тенденции да ги промени 

одлуките на владата, лидерите и на политичките 

партии. Според европските медиуми, банкарската 

империја на Кремл во Црна Гора, Србија и Македонија 

преку предаторксите методи успеал да ги чува 

домашните монети и да има аксес во бизнисите кои 

главно беа  под раководство и подржани од Путин и 

луѓето околу него. 
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Последната слика го појаснува процентот на 

зависноста на од рускиот гас. 

ЕУ обрати серија на критики кон владата поради 

фактот што не ги поддржале меѓунардоните санкции 

против Русија. САД врши притисок овие земји да се 

оддалечат од сферата на влијанието. Ако актуелните 

влади ги добијат енергетсктите европски политики и 

реформите предложени од Европската Комисија 

тогаш оваа може да се оцени како првата офизијална 

поделба на земјите на Балканот со ЕУ и почетокот на 

новата фаза на Москва на Балканот. Но, факт е дека 

земјите на ЕУ не потрошиле колку што треба за 
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воените буџети. НАТО во текот на 2014 ги зголеми 

патролите на Балтикот и на северот на Европа. 

 IV. 5.2. Друг фронт 

Во меѓувреме, внатре во земјите на Западен Балкан, 

како резултат на директното повлекување на 

Вашингтон од Европа, се формирале блокови, на сцена 

излегоа други проруски фактори, произведувајќи 

политички личности кои ги координирале  

надворешните политики на Крeмл. Енергетската 

инфаструктура и финансиите се една област каде 

Москва се обидува да има влијание. Турција и Кина 

станаa многу привлечни и за другите земји. Кина ќе 

почне да гради инфаструктура во  Макеоднија и 

Аlбанија. Стратешките руски инвестиции главно  се од 

зависен карактер; енергетското влијание и на 

политичкиот карактер. Според “Economist Intellligence 

Unit” (EIU), Макеоднија на глобален план на 

инфраструктура нема поптишан договор за слободна 

трговија со Москва. Но, има потпишано со ЕУ. Тука се 

предностите на кои сите прогресивни сили треба да се 

концентрираат. 

Според Канцлераијата за Статистика на 

Американската Влада, трговската размена со САД за 

2014 беше изнесува околу 121.2 милион долар. 

Македонија. околу 60% на тргосвката размена ја 

реализира со земјите членки на унијата. Главниот 

парнтер на оваа размена се развива со Германија, 
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Србија, Грција, Бугарија, Хрватска, Босна, Албанија, 

Холандија, Велика Британија и со Турција. 

 
 

Така, од економски аспект, Македонија е зависна од ЕУ 

бидејќи инвестициите се од земјите на ЕУ. Од 

природата на ивестициите во областа на природниот 

газ и рударство според сите предвидувања Русија ќе 

учествува вклучувајќи ги и земјите  на регионот. На 

локално ниво Турција и Србија се едни од 

стратешките партнери за трговска и воена размена. 

Ова се поврзува со географската блискост и сумата за 

транспорт. Со САД продолжија билатералните односи 

во воената облас. Според динамиката, Македонија до 

“Еврп- Азизкиot”-  Балкан 
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крајот на деценијата може да не биде под влијанието 

на ЕУ. Ако продолжи со политиките така како што 

почнала во 2015, ќе се моделира од другите 

регионални сили. 

IV. 5.3. “ Специјална зона “ наметната од надвор 

Стилот и новата зона на „Студената Војна“ го опфати и 

Балканот. „Специјална зона“ која е во консолидација 

ќе донесе бум на руско-кинеските корпорации. 

Дипломатите и различните корпораци започнале 

контакти со преставниците за да обезбедат полесен 

влез на капиталот . Додека проширувањето и руксиот 

антагонизам имаат за цел создавање на специјалните 

зони на влијанието и ослабување на демократските 

структури на Балканот. Рускиот ефект го 

дестабилизира регионот и го зголеми степенот на 

национализмот на Западен Балкан. 

Инволвирањето во принцип се прави по три категори: 

дипломатски,  инвеститори на глобален вид и тие од 

понизок ранг, преставувајќи како локални 

инвеститори. 

Во 2001 руската корпорација „ Солваѕ“ која менаџира 

со капиталот и во сопственост ги има двете најголеми 

рударства во Македонија (Саша и Бучим)  изјави дека 

има план да инвестира до 150 милион евра на 

отворање на два рударства во Источна Македонија. 

Исто така, другата престигиозна корпорација на 

нафтена индустрија „Лукоил“ која е проширена на 

целата територија најави за зглеомената иневстиција. 
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Во текот на една средба со Премиерот Груевски во С. 

Петерсбург во 2012 претседателот на компанијата 

Вагит Алкеперов ги најави овие работи: Во двете 

страни на Македонија „Лукоил“ има направено 

стратешко проширување. 

IV.5.4. Евроскептицизмот 

Владата најави дека членството во ЕУ и НАТО е 

стратешката цел. ЕУ нема да се прошири кон Западен 

БалканБалкан во следните пет години. Владата може 

да има различни емоционални, политичка и 

економска реакција во однос на интегрирање во ЕУ. Во 

Македонија, евроскептицизмот беше поизразен во 

2009. Соопшетнието на Руската федерација повеќе 

беше и е дел  на геопилитичките и емоционалните 

индикации и ова покажува за целите на Москва во 

иднина.  Самитот во Кина и интервенциите на Кремл 

станаа прифатливи за владите на Балканот. Според 

владиниот печат, Организацијата на Тракатот на 

Колективната безбедност (ЦСТО) со седишто во 

Москва и другите економски и финансиски унии кои 

се во пораст  се платформата на иднината каде 

Македонија треба да најде место или да  биде членка. 

Според траекторијата, спроти Европа и Америка се 

формира една Алијанса  која има тенденции да ги 

загрози про евро-американските влади. Според 

регионалните случувања, истата се повторува денес 

во Источна Европа со тенденции за поместување на 

конфликтите на јужниот фронт на Балканот. 
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Поранешниот комунистички лидер Микахел Горбачов 

рече „Светот оди кон нова Студена Војна“. 

 
Организацијата на Трактатот На Колективна 

Безбедост 

IV.5.5.  Геополитичка трка за Југот 

Организацијата на Трактатот на колективната 

безбедност 

Меѓутоа, денес после многу децении, Македонија се 

ноаѓа пред новата дилема. Ја повторувам и покрај сето 

оваа, сиромаштијата, невработеноста и етничките 

тензии се некои од внатрешните закани. Додека, како 

надворешна закана за земјата повторно може да се 

смета: етничка фрагментација, оштета на граѓанското 

општество, надворешна политика и тенденцијата за 

регионални алијанси. Америка, со сите сили е 

посветена да ја спречи путинистичката епока во 

Европа. „Новата Русија“ и “ Балканската Русија“ се една 

од двете територии каде посткомунистичките земји 

на Европа се оспоруваат. 
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Сепак, новиот американски амбасадор во Македонија 

Џес Беил, кој ќе ја зема  функцијата наскоро  доаѓа во 

времето кога државата се ноаѓа пред новата криза. 

Меѓутоа тој е еден дипломат со долга кариера и 

експерт  Дали ќе се промени американското 

однесување во Македонија и како ќе десјтвуват 

силите до крајот на деценијата остана да се определат 

појасно од германската улога во ондос на Русија и 

американскиот ангажман на Полуостровот. 

Бесбедноста што ја понуди американската 

администрација 9нсистира на тоа западен Балканда 

биде членка на НАТО и со оваи Македонија. Според 

последните случувања, Македонија и регионот 

продолжуваат да останат во зоната на ривалството и 

меѓунардоната загриженост за оваа мала земја со 

многу проблеми е во пораст. Вашингтон, според 

натсаните на регионот ќе биде натеран да калибрира 

со надворешната политика. Инаку, со намалување на 

американските сили во Европа и недостатокот на 

демократија во земјите од Западен Балкан, другите 

антагонистички сили можат да навлезат во 

општествата од овие земји, делејќи го регионот на 

сектори и блокови на Великите Сили.  
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                               Идеите на Спикман 

Затоа, влијанието на великите сили се зголемува само 

тогаш ако кревките земји заедно со сите партии ги 

креираат политиките прерогативите, културите и 

јазиците за поголемо влијание. Ефектот и 

менаџирањето на кризата од вантрешните и 

надворешните актери ќе биде  клуч за стабилноста на 

земјата . Ова е голем тест за сите во Европа која е во 

криза.  Рамнотежниот акт и трансатлантскиот пат на 

политичката економија е едниственото решение за 

Македонија. Меѓутоа, поларизацијата ќе продолжи во 

времето кога Светската Банка објави  економски раст 

до 3 % . Како заклучок, руските идникации на 

влијанието во Македонија се од провокативен 

карактер, Политичкото влијание, инвестициите во 

рударството, нафтената индустрија и евентуално 

враќањето на земјата на енергетскиот полигон и за 

повеќе руски маневри во територијата на ЕВР-Азија. 

САД преку личностите и влијанието од страна сигурно 

во годините кои следат ќе го објави планот и  втората 
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платформа која ќе ги спречи земјите и политичките 

водачи да го загрозуват мирот и стабилноста на 

регионот. Освен, во времето на големите промени во 

меѓународниот систем и на енергетската безбендост 

можно е податоците и политиките да се сменат (2015). 

IV.6. АМЕРИКАНЦИТЕ ВО ПОТРАГА НА 

СТАБИЛЕН БАЛКАН 

Американците силно се реактивират во јужниот дел 

на континентот организирајќи неколку состаноци со 

локалните функционери и политичарите на 

Балканските земји. Од потпишување на Охридксиот 

Договор во 2001, американската администрација ги 

активирала стабилизирачките фактори на екс-ју 

земјите кои беа опфатени од внатрешните судири. 

„Хрватска може да игра водечка улога и да стане 

центар за енергетска безбедност и стабилност во 

регионот и во Европа ", рече заменик државниот 

секретар Викторија Нуланд. Но, дали  би можела 

Македонија исто како и Хрватска да игра важна улога 

во јужниот дел на Балканот и да се бори против 

корупцијата во сите нивоа? За повеќе, ззаменик 

државниот секретар Викторија Нуланд, во 

понеделник ја завршува посетата во Скопје, на 

главниот град на републиката каде повеќе од две 

недели земјата е опфатена од политичките настани и 

од протестите предизвикани од одлуката на судот. 

 "Македонија се уште не  е дел од ЕУ и НАТО поради 

спорот околу името. Ако веруваме во европскиот сон и 
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заедничките вредности, тогаш мора да се инвестира 

во нив секој ден, и да не дозволуваме  старите поплаки  

да станат  трајни ", рече заменик државниот секретар 

Нуланд во Дубровник. Владата на САД постојано го 

повторуваше ставот дека се залага за еден стабилен 

регион и интегриран во ЕУ и НАТО. Почитување на 

човековите права, меѓуентичкиот дијалог, мирот, 

слободата на медиумите, независно судтсво и борба 

против корупцијата, беа целт на американците за 

повеќе од две децении за владите на овие земји. 

Основување и долгорочна стабилност на земјите од 

Балканот ги принуди американците да ги тераат  

демократските процеси  во правец на внатрешната 

демократкса консолидација. Дневетиот регионален 

состанок со надворешните министри на Западен 

Балкан во Хрватска, служи како случај за да ја 

реафирмират политиката и дологрочното присуство 

на Вашингтон во регионот. Руското окупирање на 

Крим, кревките демократии, корупцијата, енергијата 

и меѓуетничките  спорови  беа една од точките кои 

американците заедно со регионалните партнери ги 

разгледувале, барајќи и други алтернативи за еден 

стабилен Балкан, мировен и без корупција. Според 

сопштението на САД Нуланд, говореше за 

политичарите кои за цел имаат  збогатување  на 

сметка на граѓаните . Ништо не може да биде 

слободно ако изборите се манипулирани, каде 

медиумите молчат и миноритетите се закануваат. Не 

може да има мир каде коруптираните политичари 

употребуваат политички, економски и судкси закани 
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и со тоа на опозицијата да им ја затворат устата и да 

ги грабнат своите граѓани. Корупцијата од Балканот, 

Црното Море и Балтичкото Море не е само уништувач 

на демократијата, но е арсенал за автократите и 

клептократите кои бараат да имаат улога и да ги 

ослабнат нашите демократи и да се збогатат на 

семтка на граѓаните, додаде таа. Посета на Македонија 

на помошниксекретарот Нуланд следи по последната 

средба на дипломатот Хот Ѕее во јануарı и 

неофицијалната посета на  американскиот 

функсионер Џејмс Пардју во месецot март 2014.  Во 

текот на 2011 високиот американски преставник 

Џејмс Стаинерг го посети Балканот додека заменикот. 

Џо Биден во текот на оваа годниа се сретна со 

лидерите на Источна Европа. Додека пак Обама еден 

месец пред тоа беше во Полска и на оваа држава ѝ 

гарантираше сигурност. Американското присуство на 

Јадранот се поврзува со проширувањето на руската 

политика во Европа и кинеската стратегија на 

изградба на морските пристаништа во Азија и 

Хрватска. 2014. 
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IV.7. ЕКСТРЕМИЗМОТ НА БАЛКАНОТ 

НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА НА АМЕРИКАНЦИТЕ 

 

Заедничкотот учество на албанскиот премиер Еди 

Рама, албанскиот свешетник и  надворешниот 

министер на Косово Хашим Тачи на Мировниот Марш 

во Париз ја потврди прозападната ориентација на 

владите. Одењето во Париз  уште еднаш потврди за 

глобалната солидарност на демократите во борбата 

против тероризмот. Земјите и владите имаат 

екслузивно право  во однос на Уставот да поставуват 

закони за да ја заштитат земјата. Во меѓувреме, 

системот и меѓународните односи се во последната 

фаза на новиот ред. Европа и Азија се континенти каде 

империтие почнале со ривалства помогнати од 

великите сили кои денес играат на меѓународната 

политичка сцена. Меѓутоа, Балканот не може да 

избега од овие случувања. Дали се враќа црната 

децениjа на Балканот. според регионалниот печат, 

регресивните и антидемокартските сили се обидуваaт 

да дојдат на власт. Од 1991, лидерите на регионот 

главно беа од идеолошкиот карактер и со ова 

предиозвика доволно штета на демократијата и на 

плуралистичкиот систем. САД, вклучувајќи ја тука и 

ЕУ во процесот на проширувањето кон земјите на 

Западен Балкан, беа еден од главните промотори на 

мирот и стабилноста на Балканот. САД со “Планот 

Маршал“ ја  трансформирале Европа и ја обновила, 

додека таканаречена ЕУ да стане главната сила за 

човековите права на стариот европски континент. 
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САД за втор пат по 1991 стана светски лидер на 

мисиите за да ги спаси народите од режимот и од 

комунизмот почнувајќи од Источна Европа до 

Балканот. Без САД регионот ќе имаше форма на 

Арапскиот Полуостров или на земјите опфатени од 

долгорочните конфликти. Колку лошо отидоа 

работите на Балканот каде други сили доминираат на 

политиката и системот. Комунизмот и 

антагонистичките идеологии се бетониррале на 

главите на лидерите и на жителите. Сега откако 

влеговме  во втората деценија на 21 век, идеологии 

други странски екстремни  тенденции се обидуваат да 

земаат форма и да влегуваат во веропската 

територија. Земјите на Западен Балканопокажале дека 

се борат против групите  кои сакат да се прилагодат 

на новата клима на глобалниот тероризам. 

IV.7.1.  Глобалниот Тероризам  

Американксиот департамент за правда испрати 

советници  до владите за да помгонат во овој правец. 

Оставајќи ги настрана пертиските несолгасувања 

време е да се зајакне регионалната позиција,  

потврдувајќи ја уште еднаш поддршката со конкретни 

дејствија. Да претпоставиме како ќе се направи ова во 

Македонија? Политичките партии треба да почнат 

кампања за стабилност на оштетените региони од  

конфликтот,  интегрирање на  народот во програмите 

кои ќе се создадат од партиските трупи со помош на 

меѓународниот фактор, отворање на нови работни 



229 
 

места, враќање на довербата во локалните и 

националните  институции. САД последниве години е 

загрижена за настаните  во Балканот и во Македонија. 

Американските дипломати лани беа гласни во однос 

на инвестициите во регионот на Северозпадна 

Македонија. Политичките партии и владата според 

анализите треба да превземат акции за спречување на 

кризата и сиромаштијата. Ако навистина се определни 

за западните интегреации тогаш треба да заврши или 

најмалку да се започне тоа. Освен економскиот раст и 

социјалната благососотојба,  распределба на 

вредностите и демократските концепти 

ппреставуваат еден од условите земјата да зе врати 

кон вистинската демократија, локалната и 

националната безбедност. Владите треба да бидат 

едни од најбрзите имплементации на погледите кои 

американската администрација и ЕУ ги воспостави по 

посткомунистичкиот свет. 

Во каква состоја беше полуостровот кога зоната 

некогаш беше под империите кои зад зебе оставиле 

многу конфликти и идеологии. Последици имале 

народите и етничките групи коие не знале да 

проектират сила. Етничките конфилкти донесоа еден 

Балканод идеолошкиот тип и една тешка транзиција. 

Владините лидери и политичките партии направиле 

многу малку за да ѝ се приближат на демократијата и 

на добрата што доаѓаат од тоа општество. 

Транзиционалниот криминал, екстремистичките 

групи, идеите и филозофиите немаат место на 

регионот. Со ова немаат место ниту кај албанците и 
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земјите околу нас. Без оглед на партиската  

припадност секоја антивредност е обврзана е да 

оштети некој народ, етничка група и социјална класа. 

Процесите и трансформациите, според 

аналитишарите ќе завршат во еден хаос со многу 

тензии. Почитување на луѓето и основните права се 

еден од вреднстите на секоја земја и лидерите треба 

да го поддржуваат. На крајот од краиптатан Америка е  

најсилна  гаранција и најдолгорочна  за стабилноста. 

Новиот реализам за Макеоднија и Балканот почнува 

со Америка и американскиот концепт. Иницијативите 

зависат и од самите лидери. Затоа американската 

опција за еден мирен и стабилен  Балкане многу 

поблиску со евро-азиските текови. Американскиот век 

е напред. Екстремизмот нема место на регионот. 

Маршот во Парис и присуствотот на абланксите 

лидери е потврда за регионалната демократија. 

Солидарноста, толеранцијата и мирот како политика 

за сите земји (2015). 

IV.8.КОРУПЦИЈАТА  ВО ФРАГИЛНИТЕ ДРЖАВИ 

И РЕГИОНАЛНИТЕ МИГРАЦИИ 

 

Косово, Македонија и Босна, се фрагилни земји каде 

што младите секој ден ја напуштаат земјата. Кризата 

ги опфати и жителите на Балканот. Демографксо 

„Експлодирање“ во Косово, додека Македонија се игра 

со бомбата. Власта ја обвинуба опозицијата за 

државен удар, а опозицијата за незаконските 
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прислужувања. Во Македонија прислушувањата, 

критиките, ентичката и економската криза можат да 

им стават крај на сонот „оаза“ на долгорочната 

стабилност. Парализата ги погоди сите земји. Според 

настаните, конфликтот меѓу опозицијата и власта ќе 

ја оштетат економијата на земјата. Бројот на 

инвеститорите е во пад. Сиромаштијата, високите 

даноци,  странските долгови, здравството, 

инфаструктурата која е надвор од функција се еден од 

многубројните проблеми на земјата. Последната 

политичка криза повторно може да донесе 

заминување на жителите кон земјите на ЕУ и ова 

според аналитичарите ќе се направи од општините 

или неразвојните региони, каде со години нема ниту 

државни ниту приванти инвестиции ни ни. 

Инвестициите не стигнаа до џебовите на граѓаните 

како во Косово исто така и во Македонија. Неколку 

илјади граѓани на Косово веќе се упатиле кон земјите 

на ЕУ. Бегаат ама не знаат каде одат. Северот е 

нивната дестинација каде се надеваат на подобар 

живот отколку во Косово. Ова е најголемото 

напуштање на земјата во Косово по 2008. Првото беше 

во 1999, второто по оваа година и третото во 2015. 

Првите напуштања во 1999  се случија по укинување 

на  автономијата во Косово, второто во 1999, поради 

насилството од страна на српските сили и целта на 

владата на Беград да го исчисти Косово од албанската 

популација. Третото напуштање се случи кога Косово 

беше раководено од политичките партии. Владите на 

Косово не успеаа да креираат меканизам за да го 
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спречат егзедусот . Косово ја губи назнајчајната 

државна и геополитичка карактеристика: 

демографијата и подземните ресурси. Денес Косово е 

под водство на албанците и се испразни од локалните 

сопственции. Дали може една влада да владее без 

жители, без елементот народ? Оваа како што се гледа 

може да  го направат само владите на западен Балкан. 

Властите според  независниот печат не работеле за 

социалната благосостојба и долгорочната стабилност 

на земјата. Масовното напуштање на земјата се 

највлијателен факт на економските капацитети на 

косовското општество по војната и по прогласување 

на независноста . ЕУ и земјите каде што се сместени 

емигрантите, имаат подготвено стратегија за 

спречување на доаѓање на голем  број на луѓето. 

Владата на Косово изјавил дека  на луѓето кои ја 

напуштиле земјата ќе им ги покрие долговите. 

Владата како до денеска, им недостасува планирањето 

и подигање на животниот стандард на граѓаните. САД 

рече дека сето тоа е како последица  од корупцијата во 

Косово. Вака актуелно се случува со Косово, каде по 

1999 новата ера „доброволните бегалци“ може да се 

сметаат како последица на слабите политики на 

владата на Косово. Но, дали може да им се случи и на 

Македонија косовксиот екзодус? Во Макеоднија, 

поради новата криза и војната за власт, една лесна 

емиграција и константа може да им се случи. Масовни 

бегање и така се случи во последните две децении, 

каде според  Светската Банка, над 400 илјади жители 

на Македониа ја напуштиле земјата. Ако првите 
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напуштања беа само поради социо-економксите 

фактори,  вторите можат да бидат од областа на 

безбедноста, социjална и тотална недоверба на 

граѓаните кон  институците. Политичката 

нестаблиност нема да донесе економска благосостојба 

во Македонија. Има шанси да се спаси само таa склика 

која ја донесе земјата во оваа состојба, а во меѓувреме 

нивото на невработеноста на национален ранг 

изнесува до 30 %/ Економската депресија која ја 

создадоа политичките партии може да „експлодира“ 

исто како во Косово. Администрацијата која  е полна 

со партиските активисти не е решение за да се намали 

бројот на невработените. Некои информации велат 

дека владата ќе вработува одреден број на граќаните 

или членови на партијата. Професионалците се 

надвор од земјата. Следниот бран, според 

демографите може да биде како последица на нула 

алтернативи на политичарите за да одат кон 

европксиот пазар или во потрага на новиот 

профитабилен пазар за граѓаните на Македонија. 

Политичарите решенијата ги бараат кај малите 

бизниси и локалните изградби. И ова според  

истражувачките организации е направено за да се 

збогатат групите кои го следат лидерот или 

политичките партии. Очајот на граѓаните не може да 

се спречуи со конференции или партиски конкурси. 

Црвената линија е понапред и според надворешните 

реакции ние одиме кон најлошото. Приватните и 

финансиските проблеми сега ги надминаа лидерите, 

но сосотојбата не се смени за обичните  граѓани. 
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Проектите на политичките партии за економски 

развој се пропаднати. Косово, од аспект на 

структурата е слично со Македонија и обратно. 

Реплика на ситуациите е во доменот на балканските 

земји.Само долгорочниот економски пристап  на 

инвестициите може да ги спаси земјите од 

демографкси ексодус. Политиката криза во 

Македонија лежи на највисокиот ранг и оди 

паралелно со тивкиот егзодуз . Не се знае која 

географска страна на земјата се прави побрзо. 

Политичарите продолжуваат  да стојат и да владеат 

без елементот народ. Имаат отворена граница. 

  IV.9. МАКЕДОНИЈА ВО НОВАТА РУСКА И 

АМЕРИКАНСКА ГЕОПОЛИТИКА  

 

Европскиот сон е во криза, Русија во офанзива, 

Неинтегрираниот Балкан е поделен. Дилемите и 

новите геопилитики се креираат. Македонија нема 

сила да излезе надвор од политичкиот тангент на 

1945 година. Високиот дипломат на ЕУ Јоханес Хан, 

стигна во Македонија. Разговорите со Брисел во 2015 

се во прашање.  Во ерата на Николаис Втори во 

Руската Империја, земјата беше слободна и  

реформите се одвивале многу брзо. Што се случи во 

Франција, Англија, Австро-Унгарија и Германија,  и во 

Русија? Законите и правилникот стапиле на сила од 

страна на Николас и неговата администрација. Но, по 

доаѓање на власт на болшевските сили во 1917 на 
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чело со Владимир Илич Улјанов Ленин, Русија почна  

да оди назад и сите почнати процеси од Вториот 

Николас беа прекинати. Ленинт од Швајцарија 

премина во Германија по оа се трансформира во 

руските процеси и им  приреди на Црвената 

револуција. Неговата идеологија ја продолжи Сталин, 

подоцна го опфати  Балканот и добар дел од 

тогашниот меѓународен систем. Што друго го зафати 

XX- XXI- век . Убиствата и атентатите врз познатите 

личности на минатиот век зад себе оставиле локални 

мистерии.  Многу историски настани немале добар 

правец кој за човештвото имаше фатални последици 

како убиствотот на Франц Фердинанд во Сараево, 

Првата и Втората светкса Војна, железната завеса, 

авторитаризмот и на крај тероризмот. Освен државата 

и националната безбедност, идеолошките конфликти, 

направиле земјите који само што ја напуштиле 

„Европската Баланса“ да влезат во новата војна за 

територии и енклави. Помина еден век од првата 

светската војна и по неколкугодишните успеси  на ЕУ 

и меѓународната заедница повторно четири земји на 

Западен Балкан заостануваат и стануваат 

највлијателните точки за конфликти. Времето на 

конфликтите помина, рече министерката за одбрана 

на Албанија Мими Кодели, но ризиците остануваат. 

Историскиот кошмар, според западниот печат, 

повторно ја вклучува Европа. Општествените 

девијации завземаат место и во Македонија. 

Политичката транзиција ги допира и социјалната и 

психолошката сфера. Ова има влијание во 
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секојдневното дејствие, во односот на лидерите и на 

процесите. 

IV.9.1. Стари пазари, нови нарушувања 

Новата геополитика на Балканот рефлектира во нова 

поделба на полуостровот. Ова не може да изгледа 

толку реално. Но НДА на народите на регионот е така 

што реформите и модернизацијата никогаш не се 

случиле. Од тука, земјите на Балканот, кои очекувале  

да се подигне технологијата и воената текнологија од 

страна на Великите Сили. Политичките промени во ЕУ 

и во Украина доведоа до одложување на европските 

процеси во Македонија. Оваа беше само еден 

активатор што политичките партии од сите страни во 

Македонија да најдат оправдување за да не ги 

дотераат европските процеси. Значи,  било и од 

опозициксите партии кои се во консолидација во 

Македонија. Ризиците се од екстремистички тип, со 

што на земјите не им се овозможува да 

функционираат од аспектот на безбедноста и 

воспоставување под контрола на силите. Нокако што 

велат странските дипломати, во Македонија растат 

поделбите. Како што ни е познато, јавните услуги се 

комплицирани и се потешки во деловите  каде 

народот со етничка основна сила и современоста. 
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IV.9.2. Помеѓу етничката и идеологијата 

Обично, кога во антикитетот и средниот век 

императорите употребувале тежок систем за даноци, 

реакциите се град-држава и принципите  беа од 

револтирачки тип. Во принцип, економиите на малите 

земји и без економкси пораст,  даноците кои ги 

поставиле авторитетите не ја подобруваат  

сосотојбата на жителите и владата не ја прават по 

ефикасна. Во земјите на третиот свет и Балканот,  се 

случува  јавните институции да заостануваат зад 

реформирте со што повеќе простор ѝ оставаат на 

партиската идеологија. Образованието, 

инфаструктурата и здравјето се во лоша состојба и 

овој синдор речиси ги опфати сите 

посткомунистичките земји. Во земјите со кревка 

демократија и економија основана главно  од 

извозото, тешко дека може да се направи разликата 

меѓу етничката и партиската идеологија. Сите заендо 

десјтвуваме во рамките на државниот систем и 

законите за да ја заsилиме државата. Како народите и 

национализмот во XVII во Франција донесоа длабока 

револуција, тука во Македонија и покрај 

поптипшувањeто ан Охридскиот Договор не е 

постигнатa меѓуетничката соработка поради 

дневните политички пречки. Инволвирањето на 

меѓународните фактори без некоја јасна и долгорочна 

агенда на Балканот, според аналитичарите оди во  

спротивниот правец и ова е врз оснона на самата 

дестабилизација. Дипломатската активнсот во борба  

против екстремизмот и глобалниот тероризам е еден 
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од приоритетите на меѓународната заедница и 

Колаицијата против Исламската Држава. 

IV.9.3  Владите спроти  регионалните и 

глобалните ризици 

Русија според сите очекувања ќе биде ангажирана во 

Источна Европа , но не ги остава на страна 

историските цели. Како што е познато, ЕУ нема да се 

проширува. Тогаш што може да очекуваме тука, се 

зависи ор државните политики, внатрешниот мир, 

опрганизираниот меѓународен криминал, 

екстремизмот и глобалниот тероризам. Колку се 

подготвени овие земјие и влади, ова се гледаше, со 

учеството на неколку стотици млади од Балканот кои 

заминале во војните во Либија, Сирија и Ирак. 

Мисиите и странските дипломатски претставништва 

на Балканот започнаа кампањи за сензибилизирање 

на степенот на опасноста од трговијата со 

транснационални на луѓето од  страна на криминални 

групи и нивните вклучување во странските војни. 

Трговијата со луѓе се користи од страна на групите за 

да тргуват со возрасни луѓе во земјите на регионот, 

Источната Европа и Бликсиот Исток. Врските на 

трговија со луѓето со тероризмот се од мрежите каде 

во  последно време се тргува жени и малолетници во 

Исламската Држава и во Ирак. Во Македонија, 

американската амбасада преку програми и локални 

кампањи со години превзема активности за да ја 

спречуи трговијата со луѓе. Ставот на амбасадата под 
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водство на Лаура Бурнс и политичкиот асистен 

Адриан Исмаили ги вклучи во една национална 

кампања сите димензии од кризата на трговија со 

луѓето со која се соочува Македонија, но и регионот. 

Нема точни податоци за поврзаноста на трговијата со 

луѓе со екстремизмот или глобалниот тероризам. Но 

според ескпертите на организираниот криминал и 

тероризмот сигунро овој поширок простор ја користи 

секоја можност. Така како што вели американскиот 

амбасадор во Албанија, Доналд Лу, тие луѓе на 

враќање преставуват закана за општеството и 

регионот. Верските заедници во регионот и во 

Македонија повикаа против екстремистичките 

активности, а во тек се преземаат мерки и активности, 

социјални  програми и помирување. 

Транснационалниот криминал и тероризмот се едни 

од епидемиите кои се опасни во ова време и оваа 

деценија. Последните три века донесоа 

крвопролевање, национални војни за територии и 

многу  други дејствија на векот во европската земја. 

Меѓунардоната заедница, според аналитичарите 

треба да најдат една формула за Македонија но и за 

полуострвот. Што друго може да се создаде во 

поранешните простории на Југославија, ова може да 

оди или не во интерес ва долгоочекуваниот руски 

вакум и додатни сили кои бараат дестабилизација  и 

нова криза. За да се справиме со овие нови 

предизвици, меѓунардоната заедница треба да 

започне да врши притисок за реформите и да ги 

блокира заканите на иднината. (2015) 
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IV.9.4. Црна Гора во НАТО, рускиот капитал 

тешко да се уништи 

НАТО е одлучно Црна Гора да стане дел од алијансата. 

Денес и утре високите дипломати на земјите членки 

на Алијансата ќе раговараат за барањето на Црна Гора. 

Според западниот печат Црна Гора, е една стратешка 

земја за Америка, ќе добие покана за членство во 

НАТО и покрај Руското спротиставување и 

политичките партии во Подгорица со руска 

ориентација. НАТО се проширува во Јужниот дел на 

Европа  во времето на конфронтациите на Турција со 

Русија по  падот на рускиот авион од страна на 

турксите сили. Членувањето на Црна Гора е полно со 

предизвици поради руските директни инвестиции во 

економијата на Црна Гора. Меѓутоа, влегувањето на 

бифшата република во Алијансата на НАТО е еден 

директен удар против политиките на владата на 

Медведев и на рускиот претседател Владимир Путин. 

Според централните статистики на владите во Црна 

Гора, руските директни инвестици од 2003  од 2 

милион евра стигнаа до 188 милион  евра во 2007. 

Централната Банка на Русија изјави  дека руските 

иневстиви во оваа мала и стратешка земја за ЕУ и 

Русија стигна до 1,1 билион. Русија е еден од 

најголмеите инвеститори на економијата во Црна 

Гора, следена од Србија со 15,69 %, Украина со 6,56% и 

Кина со 4 %. Во овој контек,ст руските корпорации беа 

дриектни ученсици во текот на приватизацијата на 

државниот капитал на Црна Гора. Поканата на НАТО 

може да го спречи руското влијание во Црна Гора и 
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одеденаш да го редуцира присуствтото на рускиот 

банкаркси капитал во соседните земји. Со 

потенциална опасност се најавуват Босна, Косово, и 

Македонија. Миграцитие, радикланиот екстремизам и 

корупцијата на високите политичари остануваат 

главните фактори  на влошувањето на состојбите на 

Балканот. По влезот на Албанија и Хрваткса во 

алијанса во април 2009, Црна Гора ќе биде трета 

република која ќе му се придружи на НАТО. 

Македонија и Србија надвор од безбедносната зона со 

заканите за да бидат држави „амортизатори“ на  

геополитичките и геоекономските интереси. 

IV. 4.10 АНТИЧКАТА ПАЛМИРА ГИ ВРАЌА 

АПОКАЛИПТИЧКИТЕ МИГРАЦИИ ВО ЕВРОПА 

Стотици бегалци од Бликсиот Исток и од Магреб 

бараат спас во старата Европа. Жители расселени од  

конфлитните региони, од морето и од земјата, тргнале 

кон ЕУ со надеж дека ќе најдатподобар систем на 

живење и поздрав ред на владење. Некои од нив не 

успеале, бидејќи трагичната несреќа и 

Средноземнотот Море проголта многу деца и 

возрасни. Чевечката миграција се враќа во  

Евроазискиот континент од  историската Бабилонија 

па се до северот на Европа. ЕУ сега стана построга за 

бегалците кои преку азилот или привремениот  

престој не сакаат да одат по патот на депортација. 

Плановите на ЕУ се да се создават кампови во Јужна 

Европа  се додека тие да се вратат во апокалиптичката 
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Сирија на ривалните сили кои се поделени на секти и 

секти од локалните сили и од Великите Сили. 

Доверлив извештај на ЕУ укажа на европските воени 

планови за воено спречување на  чамци со бегалци во 

Средоземното Море. 

Сепак, ЕУ е присутна во уште подлабока криза 

почнувајќи од плановите на Велика Британија за 

излез од ЕУ. 

Не е само ЕУ која се гледа дека нема долгорочни 

планови како да излезе од кризата. Сирискиот 

проблем е поголом и во глобален контекст и ова е 

загрижувачки, бидејќи тука имаме работа со една 

трагедија каде честопати хуманитарната димензија се 

заборава покрај треските на национализмот. Сппред 

индикациите, вп 2016. ппвеќе прпблеми ќе имаме сп 

геппплитиката на мигрантите п еврппските земји 

Понекогаш се случува геополитиката да ги надмине 

мерките на меѓунардоните закони и земјата да биде 

под влијание на националниот и етничкиот интерес 

над актите и хуманитарните норми. Во однос на 

причините зошто бегалци од Блискиот Исток, но, исто 

така, од далечниот исток  тргнуваат кон  Европа, ова 

се однесува на безбедноста и слободата, кои очекуваат 

да стигнат до земјите на ЕУ. 

Автократски држави на Блискиот Исток веќе добија 

еден црн поглед во новиот свет што се создава од 

страна на сириската криза и изгубениот модел на 

животот се бара во либералниот Запад. 

Но, заканите што ги опфати земјите на Европа 

направија националниот интерес да имплицира 
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затворање  на границите за бегалците или примена на 

поригорозни мерки  односно законските  мерки за 

азилантите.  

Почнувајќи од нордиските земји како Норвешка па се 

до Македонија, законите и барања за самосместување 

од ден на ден се менуваат. Животните предизвици за 

лицата без држава станаа се поголеми и со тенденции 

оваа година да биде година на враќање, но и масовно 

иселување на векот. Понекогаш војните и 

поместувањето на народот се калкулира лесно кај не 

државните актери со тешки полседици за народот, 

сега распределн низ европските земји. Меѓутоа, 

самите држави на ЕУ можат да  направат повеќе. 

Останува еден ден лидерите на Бликсиот Исток 

повторно да ги вратат во рај градовите  Дамаск, 

Палмира, Мосул и Кобанин. Еден надеж постои со 

мирот постигнат меѓу главните актери, и народот од 

Блискиот Исток да не бега кон европксиот континент 

(2016). 
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ЗАКЛУЧОК  

Европската Унија, агресивна Русија, Балканот 

неинтегриран во западните структури. Новите 

геополитики се раѓаат со значајните раскрсници на 

декадата. Непознатиот барибел за 2014 како ќе 

дејствуваат владите на Балканот но околностите по 

анкесијата на Крим се актуелизираа ова година со 

иградба на  студените зони на безбедност анти 

западна во бифшите републики. Освен Крим, очите на 

Кремлин се ориентирани кон Балканот, Балтикот и 

Блискиот Исток. Бугарија и Романија се едни од 

пречките на епоката и експансионистичките 

политики на рускиот претседател Путин. Според 

прогнозата „Турскиот Тек“ на гасот треба да биде 

функционален и главниот тек за Западна Европа 

според плановите ќе помине низ Македонија, Другиот 

алтернативен гасовод наречен „Тесла“ може да ги  

влоши односите на Балканските земји со ЕУ и САД. За 

да се потпише договорот и да се одобри од руската 

страна и другите актери, во Македонија и соседните 

земји треба да имаме проруска и антизападна влада. 

Се верува дека американско-руското ривалство е 

присутно и во Македонија и Источна Европа. 

Притисоците ќе се зголемат на Полуостровот кон 

крајот на деценијата. Кинеското пристаниште во 

Грција ќе ја промени рамнотежата на великите сили 

на Балканот, и со ова ќе се  потресе и односот на 

силите на соседните земји со Македонија и обратно. 

Не завршува се со путинистичката епоха во Европа и 

на југ. Во одредени фази ќе се засили и ќе ослабе во 
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европската земја. Меѓутоа на крајот од краиштата 

Америка е најсилна гаранција и најдолгорочна на 

стабилноста. Странските сили ќе се соочат со многу 

проблеми така како и порано кога империите во 

историксите обиди за еден нов регионален ред, зад себе 

оставиле еден немирен Балкан. Затоа денес 

американската опција за еден мировен и стабилен 

Балкан е поблиску до евроазиските текови. Меѓутоа 

новиот европски ред по анкесијата на Крим, 

екстремизмот, миграцијата, кризата на Еврозоната, 

климатските промени, кинеските економски 

политики  на Балканот за да ги повлечат владите на 

регионот, партнерството на евро-американ, не 

државните актери и заканите на декадата ќе ја 

подлабочат  важноста на Полуострвот. Великите 

сили и недржавните актери ќе ги определат 

развојите на деценијата и ги става на проба 

актуелните земји за една бесбедносна зона. Само едно 

американско покритие идните закани ќе ги направи 

побавни за земјите и во меѓувреме ќе добијат 

долгорочна сигурност. Американксиот век  е пред нас и 

ова е многу важно за народите кои не можат да 

проектираат сила. Прогресот и развојот сигурно ќе 

преставуваат предизвик за новата влада. 

Национализмот и геополитиката на векот ќе ги 

поместат во некои моменти земјите на Балканот. За 

оваа состојба само САД и ЕУ можат да обезбедат една 

посигурна иднина во европската земја. Америка, во 

годините кои следат мора да ја превземе улогата на 

Балканот. Идеолошките закани, војните,  порастот 
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на екстремизмот и слабата кибернетичка одбрана на 

земјите на западен Балкан, ќе го прави Вашингтон 

почуствувителен и заедно со владите и лидерите кои 

имаат за цел ингерирање на атлантските структури 

ќе ја играта улогата на  некоја заштита за декадите 

пред нас. Актуелните лидерства на регионот 

бараатт нови личности како подготвителна фаза 

против радикализмот и корпуцијата која ги уништи 

Балканските општества. Со зголемувањето на 

блокот сочинет од Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна 

Африка (БРИЦС) организацијата на Трактатот за 

колективна безбедност (ЦСТО) и многу други 

организации надвор ќе го направат тоа што Америка 

ќе ја смени стратегијата со што Викторија Нуланд на 

најави во Дубровник. Што ќе направат албанците на 

Балканот и кон која група на силите ќе се 

ориентираат?  Најсигурниот партнер за ХХI век и 

понатаму е Вашингтон и неговите сојузници насекаде. 

Македонија и целиот регион продолжуваат да стојат  

пред притисокот на силите кои доаѓаат од Кремлин. 

Како ќе одговарат албанските политички сили на овие 

актуелни трендови кои сега веќе одат кон нов статус 

на меѓународните односи ? Вашингтон е 

заинтересиран за новред на Балканскот Полуостров. 

Нафтената индустрија која е концентрирана на 

природниот гас и  куп текнологии ќе бидат старата 

точка за иновации и предизвици за неразвиените земји 

и земјите од Западен Балкан. Актикот ќе биде база на 

конфронтации. Шенгенот сега и бегалците од 

Истокот се во опасност. Демографските промени во 
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целост ќе ја детерминираат иднината на Балканот. 

Халхорф Џон Макиндер и Николас Џон Спајкман со 

теориите „хартленд“ и „Римлнад“ ја воспоставија 

базата на ривалствата на силите во меѓународниот 

систем. Ако тие денеска беа живи, сигунро подобро ќе 

можеа да ја предвидат иднината на 

ЕвроазијаБалканот.. 

Студениот  мир на Балканот принудно ја 

создаденовата воена трка за оружје. Балканот се 

потсетува повторно со еден позначаен фокус на 

великите сили и полн со предизвици и алијанси. Тој 

што светот го гледа на правен начин, светот како 

враќање рефлектира еден рационален аспект“. 

2Односот е взаемен “ Њ.Ф Хегел. 

 
Светот според Макиндер 
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За авторот  

Селим Ибраими е роден во Теарце, Maкедонија. Tој е 

албански и американски експерт на меѓународната 

политика и новинар со фокус на геополитиката и 

прашањата на безбедноста во Европа и Балканот. 

Дипломирал на Новинарскиот Факултет при 

Универзитетот на Тирана во 1977. Потоа магистрирал 

за Меѓународните Односи на Webster University - Scott 

Air Force Base, во државата Илиноис, САД. Кариерата 

како новинар ја започна од  деведесетите години во 

Тирана во весникот на Факултетот за Новинарство 

„Репортери“. Продолжил во Македонија во дневниот 

печат на тоа време, во медиумите во Приштина и на 

други места.  На почеток започнал да работи во 

дневниот венсик „Факти“ во Скопје  како новинар. 

Кариерата ја продолжил во германското радио 

“Deutsche Welle” (DW редакцијата на албански јазик и 

информативната агенција „Косово Ливе“-Приштина. 

Беше ангажиран во истажувачки пројекти за отворено 

општество на организацијата ““Search for Common 

Ground”, Скопје –Вашингтон  D.C. и“Alternative 

Information NetWork” (AIM) со седиште во Париз.  

Често пати се појавива во медиумите како аналист и 

експерт на меѓународните односи. Неговото 

геополитичко патување го опфаќа Балканот и земјите 

на ЕУ со цел да ги анализира политичките прашања и 

регионалнте трансформации на безбедноста, 

енергетика и геополитиката.  

Неговата експертска област е: Европската Унија и 

Западен Балкан, Американската надворешна 
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политика и трансатлантските односи, етничките 

конфликти на Балканот, методологија на прогнозите 

во геополитиката, светските сили и регионалните 

трендови, тероризмот, екстремизмот и 

кибернетичките напади. Како новинар продолжува да 

објавува  на он-лајн медиумите во Косово, Албанија и 

во Македонија. Селим Ибраими е Основач и управител 

на Центарот за Сигурносни Студии и Развој на 

Република Македонија. Живе и дејствува во САД и во 

Македонија.  
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прашања со кои се соочува Балканот.

Давид Ратлиф

Авторот со право истакнал дека на овој комплексен рубикон 
на интереси бил Вашингтон, тој што секогаш  ги 
надополнувал недостатоците на Брисел, особено во однос  
со руските политики.

Емин Аземи

Со оваа очекуваме реконфигурација на Балкан и која ќе биде 
положбата на албанците? Оваа прашање го поставува 
авторот и се обидува да даде неколку одговори во неколку 
стати и коментари. Ова авторот го прави перфектно, имајќи 
го во предвид како инструмент новото геополитичкото 
истражување на Балканот.

Садри Рамабаја 

Селим Ибраими  е албански - американски 
експерт на меѓународната политика и 
новинар со фокус на геополитиката и 
прашањата на безбедноста во Европа и 
Балканот. Неговата експертска област е:
Европската Унија и Западен Балкан, 
Американската надворешна политика и 
трансатлантските односи, етничките 

конфликти на Балканот, методологија на прогнозите во 
геополитиката, светските сили и регионалните трендови, 
тероризмот, екстремизмот и кибернетичките напади.
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