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Књи гу по све ћу јем јед ном од мо јих учи те ља, 
про фе со ру Ан дре Ги јуу, ве ли ком фран цу ском 
и европ ском исто ри ча ру, пре ми ну лом у ок то
бру 2013. Био је је дан од по след њих европ ских 
ху ма ни ста, ле ви ча ра, ис кре них бо ра ца за пра ва 
ма лих на ро да на спрам нео ко ло ни ја ли зма Ва
шинг тер не, ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да. У 
број ним ви ше го ди шњим раз го во ри ма у Па ри зу, 
про фе сор Ги ју из ра жа вао је мно га слич на гле ди
шта са ауто ром у пи та њи ма уло ге Сје ди ње них 
др жа ва у са вре ме ном све ту и у бу дућ но сти. 
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Увод

„ ...Оно што је ква ли тет но у фун да мен ти ма Ср ба и Ру са 
ле жи у чи ње ни ци да они ни су ин те грал ни су бјек ти по пут НА ТО, 
не го ауто ном ни, или они ко ји по чи ва ју на ре ги о нал ним ак си о ми ма 
и ква ли те ти већ по стиг ну тих аси ми ла ци ја. Ср би ма је да би ра
ју: или као Па ве лић, или пу тем сво је ауто ном но сти. По сљед ње их 
чи ни на ро дом по што ва ња, јер тај те рет ни је ма лен и ње го во те
жи ште је у срп ском ис ку ству су ве ре ни те та као ка пи тал ној свр си 
иден ти те та.“ 

(Ри кард Ба рић, Сплит,  
„Но ве тра јек то ри је по ли тич ких оп те ре ће ња“,  

Пи сма чи та ла ца, НИН, 30.10. 2008.)

У аме рич ком фил му „До бра же на,“ сни мље ном по сце
на ри ју ен гле ског књи жев ни ка Оска ра Вајл да, је дан ак тер из
го ва ра бри љант ну ми сао: „Во лим Аме ри ку. Про шла је од вар
ва ри зма до де ка ден ци је, а да ни је ство ри ла ци ви ли за ци ју.“1  

Аме рич ка по ли тич ка кла са је одав но не при ја тељ ски на
стро је на пре ма срп ским на ци о нал ним ин те ре си ма. У мно
гим си ту а ци ја ма но ви је исто ри је, од бом бар до ва ња Ср би је 
1944., аме рич ка др жа ва је пре ма Ср би ма уну тар Ју го сла ви је, 
не скри ве но ма ни фе сто ва ла не при ја тељ ство. Аме ри кан ци си
сте мат ски чи не Ср би ма ве ли ке вој не, ди пло мат ске, по ли тич
ке и ине ште те већ ви ше од се дам де це ни ја.  

Ва шинг тер на ка жња ва Ср бе, на род ко ји по бро ју сав 
ста је у по ла Њу јор ка, кад год уз мог не. Ма ли Ср би мно го „жу
ља ју“ ве ли ке Аме ри кан це, па им у исто ри ји са да шњо сти за
гор ча ва ју жи вот не сра змер но пу но и че сто. Не ма при ме ра 
спо ро ва ме ђу Ср би ма и не ким дру гим на ро дом, да САД не 
ста ну на стра ну срп ских про тив ни ка.

Аме ри кан ци су бом бар до ва ли Ср бе на Ус крс 1944., на
вод но због Не ма ца, али су ме ђу мр тви ма над моћ но пре о вла
да ва ли не ду жни срп ски ци ви ли. Од мах по сле Ира ча на, Аме
ри кан ци су Де ве де се тих по но во бом бар до ва ли Ср бе, нај пре у 
Ре пу бли ци Срп ској, по том и у Ср би ји, 1999. го ди не. Обил но 
су „ча шћа ва ли“ Ср бе но вим, не до зво ље ним оруж јем, оси ро
ма ше ним ура ни ју мом за оси ро ма ше не Ср бе!

1 Видети: „Good Woman” ( 2004), режија: Мајк Баркер.
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Не ка да су Сје ди ње не др жа ве ва жи ле за до сто јан стве
ну, пра вич ну, етич ну зе мљу  све ти о ник чо ве чан ства. Аме
рич ка ре во лу ци ја је осве тља ва ла пут људ ских сло бо да та ко 
да Фран цу ска ре во лу ци ја, ко ја је не по сред но сле ди ла за њом, 
ни је ус пе ла да је у прак тич ном жи во ту над ма ши по пле ме ни
тим ви зи ја ма бу дућ но сти чо ве чан ства.

За Ср би ју је ипак нај за ни мљи ви ји, али и нај ва жни ји пе
ри од од по чет ка Де ве де се тих до да нас, те за то и по све ћу је мо 
па жњу гло бал ној ана ли зи тог до ба. Упра во за то што је ма ла 
Ср би ја, као и у прет ход ним исто риј ским пе ри о ди ма, знат но 
ва жни ја у ге о стра те гиј ском ра до ви ма од сво је на о ко скром не 
ге о граф ске, вој не и по ли тич ке ва жно сти.

Још од 1990. по сто је ма пе и пла но ви ЕУ, бо ље ре ћи усво
је на стра те ги ја Евро пе, да и Ср би ја спа да у еко ном ски не ко
ри сне зо не Евро пе. Ни ко и да ље не зна ко ли ки је то вре мен ски 
пе ри од еко ном ске ро би је за Ср бе, али је та од лу ка це мен ти
ра на још пре по чет ка гра ђан ског ра та у екс  Ју го сла ви ји. 

Осим то га, сви ре жи ми у Ср би ји, од Ива на Стам бо ли ћа, 
до дво гла вог ре жи ма на крају 2013. до бро су зна ли, то им је и 
на ла га но спо ља, да Ср би ја, ка да се ус по ста ви но ва европ ска 
без бед но сна ар хи тек ту ра, да кле, „нор ма ли зо ва на” Ср би ја, не 
сме да има ви ше од 50.000 вој ни ка у сво јој Ар ми ји. А 50.000 
је очи то знат но ма њи број вој ни ка, об зи ром на по ло жај и 
стра те гиј ску ва жност Ср би је на Бал ка ну. НА ТО ни је же лео 
да Ср би ја има спо соб ну, мо дер ну и ти ме опа сну ар ми ју. Та ква 
Ср би ја оне мо гу ћу је но ву европ ску без бед но сну ар хи тек ту ру, 
ma de in Was hing tern.

Од 1992. го ди не, Ср би су се на шли у стра те гиј ском окру
же њу, а су сед не зе мље су пред ста вља ле тај пр ви стра те гиј ски 
пр стен, али су ак тив ни и на ред ни пр сте но ви, ко ји су исто
вре ме но син хро ни зо ва но де ло ва ли, и де лу ју и да нас на наш 
про стор. Оквир у ко ји ста је и од нос Ср би је и Ва шинг тер не, 
има сво је опе ра тив но име: U.S. Se cu rity Stra tegy for Euro pe and 
NA TO. Реч је о то ме да су у ово вре ме САД по че ле да са зда ва ју 
но ву без бед но сну ар хи тек ту ру Евро пе, ко ја не тр пи ни ка кву 
кон ку рен ци ју је ди ној су пер  си ли на пла не ти. Тај про је кат 
ко ин ци ди ра и са про јек том „пре бр зе дис ло ка ци је ју гофе де ра
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ци је”, ка да су при зна ва њем не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват
ске, „Бон и ЕЗ де ло ва ли са кри ми нал ном ужур ба но шћу.”2 

Стра те гиј ско пре гру пи са ва ње Ва шинг тер не по че ло је 
па дом Бер лин ског зи да, на ста ви ло се ра то ви ма у Ира ку, бив
шој Ју го сла ви ји, да би по сле две де це ни је ра зо ри ла Ли би ју, 
из ра ња ви ла Си ри ју и ци ља но уне ла оби ље анар хи је у Еги пат, 
уз ва шинг тер нов ско већ по сло вич но уно ше ње зле кр ви ме
ђу со ци јал не стра ту ме дру штва, гу ра ју ћи Еги пат у гра ђан ски 
рат. Во де ћи аме рич ки стра те зи су по чет ком Де ве де се тих по
ста ви ли спољ но по ли тич ке при о ри те те ра ди ко јих ће САД 
ри зи ко ва ти ула зак у рат. Је дан од њих је “спре ча ва ње ре им
пе ри ја ли за ци је Ру си је”, што се са сто ји у не у тра ли са њу ње ног 
ути ца ја на Бли ском Ис то ку, Цр но мор ском ре ги о ну и на Бал
ка ну.3 

Исто вре ме но је био ви дљив и про цес ре струк ту и са ња 
НА ТОа, по ја ва но ве аме рич ке Win hold Win (WHW) док три
не, исто вре ме ног вој ног ан га жма на на два и ви ше во ји шта, 
као и из у зет но бр зог про це са ево лу ци је оруж ја. Сле пи ло 
пред по ја вом но вих оруж ја, тзв. неле тал них, или предле
тал них оруж ја, ко ја не уби ја ју, већ трај но, или при вре ме но, 
оне спо со бљу ју про тив ни ка. Ту је и на гли раз вој сна га за бр за 
деј ства, до ми нант ност и екс пло зи ја елек тро ни ке и елек трон
ских ауто пу те ва.

Евро па, Ја пан и За лив су ге о по ли тич ке зо не из пр вог 
кру га за пад них ин те ре са. А у Евро пи, Аме ри кан це ни ко, и да 
же ли, не мо же да спре чи у пла но ви ма. Са вој ним бу џе том од 
око 270 ми ли јар ди до ла ра, по чет ком Де ве де се тих, овај вој но 
 тех но ло шки џин не мо ра пре ви ше да се бри не ка ко би, на 
при мер, Ру си та да мо гли да му за сме та ју на Бал ка ну.

У про ле ће 1993. го ди не је аутор на у чио јед ну од пр вих 
лек ци ја за ге о по ли тич ка пра ви ла до ла зе ћих вре ме на. У Па ри
зу сам лич но чуо са свим ја сну прет њу фран цу ског струч ња ка 
за ме ђу на род не од но се, Ти је ри Д’ Мон бри а ла, при ли ком на
шег крат ког су сре та. Д’ Мон бри ал, про нон си ра ни фран цу ски 
атлан ти ста, та да је упо зо ра вао Ср бе „да За па ду ни је по треб
но сто ти не хи ља да вој ни ка на те ре ну, да је НА ТО ка дар да 
2 Тако је јануара 1993. написао директор париског месечника Le Monde 

Diplomatique, Игнасио Рамоне.
3 Видети: З. Петровић Пироћанац, Коментар на Радију Б92, 27. мај 1992. У: Су

новрат, 2000.
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из ва зду ха, са ве ли ке да љи не, стра те гиј ским бом бар де ри ма и 
ра ке та ма ис па ље ним са бро до ва, до би је сва ки рат. Ср би су 
се већ кре та ли у по гре шном исто риј ском прав цу и тре ба о 
то ме до бро да раз ми сле“. Би ло је то јед но од упо зо ре ња, ко
ја су се мно жи ла то ком ра та у БиХ, ко ји је бук тао у тре нут ку 
на шег раз го во ра у Па ри зу. Аме рич ки ди пло мат ски на по ри и 
по ру ке отво ре них за пад них ин те лек ту ал них при ста ша Ва
шинг тер не, по пут Д’Мон бри а ла, све су ин тен зив ни је већ та
да усме ра ва ни ка Бе о гра ду. На ре жим Ми ло ше ви ћа вр шио се 
те жак при ти сак. Трн у оку аме рич ком но вом стра те гиј ском 
кон цеп ту су нај пре ма ле на Ре пу бли ка Срп ска и још ма ња 
Срп ска Кра ји на. У ок то бру 1993. го ди не су ово по твр ди ли у 
свом те ле ви зиј ском на сту пу ге не рал Хејг и Бже жин ски, ко ји 
су го то во отво ре но пре ти ли бом бар до ва њем срп ских зе ма ља, 
па и са мог Бе о гра да.4 

Та ко зва на „нео ли бе рал на ре во лу ци ја”, ко ја је сво јим 
опа сним да хом за пах ну ла и Евро пу Де ве де се тих го ди на про
шлог сто ле ћа, обе леж је је уз бур ка не пла не те на рас кр шћу 
ми ле ни ју ма. Циљ свет ских кро ја ча био је ра за ра ње план ских 
ко му ни стич ких др жа ва, а све од ре да су би ле не е фи ка сне, 
гло ма зних би ро кра ти ја и не спрем не за гло бал не про ме не, 
убр за ње ци ви ли за ци је и до ла зак но вих тех но ло ги ја. Сва ка ко 
да је и Ср би ја упа ла у ову гру па ци ју, са пот пу но не спрем ном 
и ко руп ци ји скло ној по ли тич кој кла си. Уз по моћ ме ди ја и 
ло кал них ин те ли ген ци ја, усто ли че на је у тим бив шим јед но
пар тиј ским др жа ва ма но ва иде о ло ги ја, са при ме са ма но вих 
ви до ва то та ли та ри зма  иде о ло ги ја тр жи шта. Она не ми ло
срд но на ме ће сво је ци ље ве, санк ци о ни ше по ли ти ке зе ма ља 
ко је им се опи ру. Ка ко ка же Кри сти јан д’ Бри: „Усто ли че ње 
тр жи шта оста вља де мо кра ти је без гла са. По сле ди ца је не
за др жи ва мон ди ја ли за ци ја еко но ми ја, хо рор  кон цен тра ци ја 
ка пи та ла у све ма ње ру ку, ре ду ко ва ње пла не те на све оштри
ју гра ни цу све ма ло број ни јих бо га та ша и све мно го број ни јих 
си ро ма ха“.5  
4 Видети: Популарна ТВ емисија „Унакрсна ватра” (Cross fire) на СиЕнЕну, 

07. 09. 1993. Цитирано у: З. Петровић Пироћанац, Реч на скупу Српског кон
греса уједињења у Њујорку, 09. 09. 1993.

5 Кристијан д'Бри је интелектуалац из „чврстог језгра“ париског месечника 
„Л'Монд дипломатик“ (Le Monde Diplomatique), један од најзначајнијих ин
телектуалаца аутора снажно антиглобалистички интонираног угледног ме
сечника. Аутор топло препоручује интернет архиву „Л'Монд Дипломатик“а 
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По чет ком аме рич ког упа да на Бли ски ис ток је и мо ме
нат ва жан и за срп ски про стор. У све ту мул ти на ци о нал ки, 
на ци о нал на др жа ва је пра ва зу бо бо ља. У све ту је ви дљи ва не
за др жи ва тен ден ци ја уру ша ва ња на ци о нал ног су ве ре ни те та, 
а ка ко су стру ња ци твр ди ли, и др жа ва де ми си о ни ра. За пра
во, др жа ви се не у мо љи во од у зи ма ју ин ге рен ци је ин тер ве ни
са ња и ре гу ли са ња уну тар на ци о нал них еко ном ских од но са. 
Она се ви ше ни не кон сул ту је око ин фра струк ту ре, а ни око 
го лог функ ци о ни са ња. Мул ти на ци о нал ни ка пи тал по ста је и 
отво ре на прет ња основ ним со ци јал ним те ко ви на ма за пад ног 
дру штва  со ци јал ном и здрав стве ном оси гу ра њу, пен зиј ским 
фон до ви ма, за га ран то ва ном рад ном вре ме ну.

Бол на илу стра ци ја та квог на па да мул ти на ци о нал ног 
ва шинг тер нов ског ка пи тала за Ср би ју је слу чај пе не тра ци је 
аме рич ке ком па ни је ICN, и ње ног вла сни ка, аме рич ког срп
ског “спе ци јал ца“ Стејт де парт мен та за еко ном ска пи та ња, 
Ми ла на Па ни ћа. На о ки Ср бин је про сто про гу тао „Га ле ни
ку”. Па ни ћев бал кан ски тест у Зе му ну био је очит при мер 
тран сна ци о на ли за ци је, уни вер за ли за ци је и ин тер на ци о на
ли за ци је но вих прин ци па, ко ји су на ме та ни ши ром пла не те, 
као нео ко ло ни ја ли зам за XXI сто ле ће.6 И док је у са мој Аме
ри ци Па ни ће ва ICN не баш зна чај на, на срп ском про сто ру је 
она над на ци о нал на и пот пу но не за ви сна фир ма, ко ја бе ле жи 
раст у про из вод њи и исто вет ни раст про фи та. Аме рич ки ма
ли срп ски тест ICN за пра во је „ко њич ки скок” на фар ма це ут
ски глад на тр жи шта цен трал не Евро пе и огром ног про сто
ра бив шег СССР  а. Па нић та ко ди сци пли но ва но и успе шно 
оства ру је за дат ке но вог аме рич ког ин тер на ци о на ли зма, да би 
се, по сле на мо мен те клов нов ске ди пло ма ти је то ком гра ђан
ског ра та у БиХ, по но во вра тио у САД.

ICN је до бар при мер гло бал ног фе но ме на де ло ка ли
зо ва ња при вре де у Ср би ји. Бо га ти сво ју пр ља ву тех но ло ги ју 
кр ца ју по си ро ма шном све ту, где су про из вод ни тро шко ви 
и рад на сна га не ко ли ко пу та ни жи не го код ку ће, не ма ни ка
квих про бле ма са не згод ним до ма ћим син ди ка ти ма, а про

и текстове Д'Бриа, Игнасиа Рамонеа и других аутора, који су бар четрде
сет година интелектуално припремали и најзад били и покретачи светског 
антимондијалистичког покрета. Ретка је тако упорна и јасна колективна ми
сао у Европи, која се супротстављала и супротставља вашингтерновском по
ретку света.

6 Панића су на српско јефтино тржиште пустили управо Слободан Милошевић 
и његово окружење.
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фи ти су, у та квим окол но сти ма, огром ни. Та ко је и Па нић део 
но ве европ ске ар хи тек ту ре, али и др Љу би ша Ра кић, Ду шан 
Ми те вић и дру ги струч ња ци из та да шње но мен кла ту ре, ко је 
је Па нић при вре ме но ухле био уз бо га ту на док на ду. При том 
се бес по го вор но сле ди зва нич на по ли ти ка САД, док се НА ТО 
по ја вљу је као мо дер ни зо ва ни и епо хи при ла го ђе ни ег зе ку тор 
но ве по ли ти ке. И нај ва жни је, ка ко је и до шао, чим је окон ча
на епи зо да са гра ђан ским ра том про тив Ср ба у БиХ  Па нић 
је на миг Клин то но ве ад ми ни стра ци је од ле тео у САД.7  

Аме ри кан ци су по чет ком Де ве де се тих на бив ши ју го  
про стор до ве ли НА ТО. Спу сти ли су се, по сле За ли ва, пре
ко Ме ди те ра на, до Ја дра на, сти гли бли зу ју жне ка пи је Ср би је 
(ба за Кри во лак) и нај бу квал ни је сте гли Ср бе у вој ни пр стен. 
При том су по мо гли да се и сим бо лич ки до вр ши по сао co me
back опе ра ци је не мач ке вој ске. Тих го ди на је, од 340.000 вој
ни ка не мач ког ми ни стра вој ног, Фол ке ра Ри јеа, и 50.000 вој
ни ка Сна га за ре ак ци је на кри зе (КRК), од 1992. го ди не над 
срп ским не бом не пре ста но би ло 150 не мач ких пи ло та и тех
ни ча ра у ANJACави о ни ма, као и 58 вој ни ка у слу жби снаб
де ва ња Са ра је ва. На бо сан ском уми ре ном во ји шту, ка сни је 
бо ра ви и пр ва спе ци јал на бор бе на је ди ни ца са 2.400 вој ни ка. 
Стра те гиј ски по сма тра но, шта ће бо љег до ка за за су штин ски 
не мач ки про дор уз је ди ни це КРК. Та ко су и Аме ри кан ци сти
гли до Ду на ва. 

У Ср би ји та да ма ло ко у по ли тич кој кла си уоп ште и зна 
ка ко у Бри се лу од 1990. го ди не ин тер но кру жи до ку мент  ма
па Евро пе, ко ја не дво сми сле но по ка зу је да су Ср би на нео д
ре ђе но вре ме оста вље ни у зо ни ко ја се на зи ва еко ном ски не
ко ри сном зо ном Евро пе. На ма пи су, на при мер, Лођ, Вар ша ва, 
Вроц лав, Шле ска, Че шка, Ма ђар ска, Хр ват ска, Сло ве ни ја, 
ло гич но  у еко ном ски ко ри сној зо ни, ко ја ин кли ни ра За па ду. 
То је у дла ку ли ни ја ста ре зо не гер ман ског кре та ња у вре ме 
Аустро  Угар ске. По ред Ср би је, де ла БиХ, Ал ба ни је, Ма ке до
ни је, у не ко ри сној зо ни су се при вре ме но та да на шли и Сло

7 Док је Стејт департмент за кршење ембарга према СР Југославији (играње 
меча на Св. Стефану против Спаског) прогањао генија шаха, Бобија Фишера, 
до смрти, Милан Панић је одаслан у Србију, у специјалну мисију преузимања 
„Галенике“. Чак је његов пример флагрантног непоштовања сопствених, аме
ричких, санкција, инсталирањем Панића и за премијера Југославије, много 
веће кршење санкција од Фишеровог бенигног играња шаха.
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ва ци, Ру му ни, део Пољ ске, Бу га ри (за ми шље ни као ре зер ват 
рад не сна ге)  сви ко ји су се бр зо из ву кли из не ко ри сне зо не.8

Нас за ни ма нај ви ше за што су Ср би у еко ном ски не ко
ри сној зо ни? Ве ли ки ге о граф и ауто ри тет за ге о по ли ти ку, 
про фе сор Ив Ла кост, то об ја шња ва ре чи ма: „За то што ни
сте оста ви ли Евро пу да дре ма, за то што Евро па ни је хте ла 
са ва ма по ли тич ке не зго де.”9 Из ци ти ра ног ипак не мо гу да 
се про чи та ју до кра ја ге о стра те гиј ски ци ље ви Ва шинг тер не 
пре ма овом про сто ру. Ме ђу еле гант не еуфе ми стич ке опи се 
гра ђан ског ра та у БиХ спа да и де фи ни ци ја Фран соа Ти а ла: 
„Рат у Бо сни је па то ло ги ја тран зи ци је из ме ђу кра ја ко му ни
зма и ре о ри јен та ци је тих дру шта ва ка ка пи та ли зму”.10 

Ис кре ни ји за пад ни струч ња ци су, у ви ше на вра та, ова
ко ауто ру де фи ни са ли по губ ну срп ску ге о по ли ти ку си ту а ци ју 
Де ве де се тих: „Ср би ја не сме да бу де нај ва жни ји ге о по ли тич ки 
и вој ни фак тор на Бал ка ну. Ср би не сме ју да бу ду у ста њу да 
са ку пе ми ли он вој ни ка, што је њи хов ре ал ни по тен ци јал, не 
сме ју уоп ште да има ју ја ку ар ми ју. Ср би мо ра ју да се ди сци
пли ну ју, а то је нај е фи ка сни је уз ло мље ње кич ме. Та ко ће се 
ми ле ни јум ска ко му ни ка ци ја, Via mi li ta ris, по но во оспо со би ти 
за јеф ти но са о бра ћа ње и пре воз ре сур са са Цр ног мо ра кроз 
Ср би ју у XXI ве ку.” 

Не ви дљи ва ве ли ка ге о стра те гиј ска не да ћа Ср би је на 
кра ју ХХ сто ле ћа је упра во Кључ Евро пе, ре ка Ду нав, са 577 
км под срп ском кон тро лом.11 Јед но став но, тај пу та мо ра да 
бу де сло бо дан за Не мач ку, тј. за Ва шинг тер ну. Уоста лом, о 
овом по след њем ни шта бо ље по твр де не ма од из ја ве пен зи о
ни са ног аме рич ког ге не ра ла Жа ка Клај на, „управ ни ка за Ду
нав и по ду нав ску Хр ват ску”, ко ји по окон ча њу сво је ми си је, у 
Оси је ку из ја вљу је за ХРТ: „Ми смо ов де да би смо обез бе ди ли 
си гур ну пло вид бу за не мач ке и са ве зни чке бро до ве Ду на вом”.12  

8 Из разговора аутора са службеником ЕЗ у Бриселу, Париз 1990.
9 Разговор са професором Ивом Лакостом, Париз, пролеће 1993.
10 François Thual, Деведесетих експерт за геополитику у париском институту 

IRIS, касније професор у Ecole française de guerre, данас саветник у францу
ском Сенату.

11 Међу првима је у Србији Деведесетих о теми Дунава промишљао суосни
вач „Југоистока“, Центра за геополитичке студије, Боро Мишељић. Виде-
ти: Боро Мишељић, „Дунавски правац је незаменљив“, у: Зоран Петровић 
Пироћанац, Мали појмовник геополитике, стр. 98101.

12 На: HRT, 30. 04. 1996.
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Све у све му, тра ди ци о нал ни ре ме ти лач ки фак тор ре ги
о на, Ср би, мо ра ју да се де фи ни тив но и за на век, на у че па ме
ти, то јест стра те гиј ски ка стри ра ју. Та ко тај моћ ни свет ви ди 
нас, Ср бе, и ни јед на озбиљ на ду бо ка ге о по ли тич ка ана ли за 
на ших ин те ре са не сме ни ка да да пре не бре га ва ову „чи ње ни
цу ду гог тра ја ња“.

По сле све га што је од и гра но на на шем ге о стра те гиј
ском про сто ру, од Де ве де се тих, до Сто го ди шњи це по чет ка 
Пр вог свет ског ра та, 2014., сва ки струч њак за ге о по ли ти ку 
мо же да по твр ди ка ко је рат на ексју го сло вен ском про сто ру 
у нај ве ћој ме ри про из ве ден упра во ра ди ис пу ње ња стра те ги је 
сла ма ња Ср ба. Раз бу ца ва ње сва ке при ми сли о од бра ни на
ци о нал них ин те ре са упра во је има ло ди рект ну свр ху сла бље
ња есен ци је срп ске др жа ве. Све од Сло ве ни је до Деј то на, а и 
1995. са нај но ви јим аме рич ким шип тар ским про јек том – „Зо
на за бра ње ног ле та над Ко со вом”, има ло је и има за да так од
ро ња ва ња на ци о нал ног су ве ре ни те та, сла бље ња во ље на ро да 
за от по ром, као и ре ал ног рас та ка ња ње го ве ар ми је.

Одав но већ Сје ди ње не др жа ве ни су сим бол зе мље сло
бо де чо ве ка. За бо ра ви ле су основ не прин ци пе Ота ца Осни
ва ча (Fat hers Fo un ders). Од лу чи ле су се за по ли тич ке про јек те 
ко јих ни је би ло у по чет ном сну о нај сло бод ни јој зе мљи пла
не те. У про те клом сто ле ћу, ин тер ве ни са ле су 238 пу та по све
ту (у шта спа да и ку ка вич ки ра кет ни рат про тив Ср ба 1999). 
Њи хо ве ве ли ке ком па ни је, по пут Мон сан та, ис так ну тог тро
ва ча и ра сад ни ка но вих хе миј ских уби ца, ГМО про из во да, 
за кон кви ста дор ску ар ми ју САД су ства ра ли хе миј ске гро
зо те, по пут oran ge agentа, ко ри шће ног у Ви јет нам ском ра ту 
Ше зде се тих. Тај хе миј ски гро зо мор ни тро вач је уни шта вао 
фло ру, фа у ну и пре тва рао но во ро ђе не Ви јет нам це у жр тве 
кон ге ни тал них мал фор ма ци ја, што се де ша ва и по сле шест 
де це ни ја од тог ра та. Го то во да не ма гра ђа ни на Ср би је ко ји 
то ком 78 да на бом бар до ва ња 1999. ни је у не бу ви ђао чуд не 
фе но ме не (до да нас нео бја шње не ни од срп ских вла сти, ни
ти од НА ТОа), ко ји не при па да ју уоби ча је ним фе но ме ни ма 
то ком кла сич ног бом бар до ва ња, већ пра те ћим ви зу ел ним 
ефек ти ма нај но ви јих екс пе ри мен тал них оруж ја.
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Да нас су из тог ро да и дру га но ва оруж ја, ма сов не уби
це, а у ту гру пу спа да ју и бес пи лот не уби це, дро но ви, ко ји на 
знак аме рич ке вој ске, или ЦИА и дру гих оба ве штај них слу
жби Ва шинг то на, по што до зво лу за на пад пот пи ше PO TUS 
(Pre si dent of the Uni ted Sta tes), уби ја ју по ли тич ке про тив ни
ке у ве ли ком де лу пла не те. У по ли тич кој кла си САД не ма на 
ви ди ку сна жног про ти вље ња ова квој фи ло зо фи ји ору жа них 
су ко ба. Нај ве ро ват ни је сто га што је етич ност, за бри ну тост за 
људ ски род, пот пу но по ти сну то са њи хо ве по ли тич ке сце не, а 
САД су се из ви то пе ри ле уз одур ни ли бе рал ни им пе ри ја ли зам 
(Н. Чом ски).

Ма лом срп ском на ро ду, као и дру гим ма лим на ро ди ма 
на Бал ка ну, пр во ра зред ни за да так је да пре жи ве под ова квим 
не сно сним при ти сци ма екс трем но из ви то пе ре ног ли бе рал
ног ка пи та ли зма. Ср бе оче ку ју на ред них го ди на не сма ње ни 
ин тен зив ни при ти сци у за вр шним ра до ви ма на но вој без бед
но сној ар хи тек ту ри Ју го и сто ка. Је ди ни из лаз осло бо ђе ња од 
та квих под му клих ра до ва, срп ска по ли тич ка кла са мо же да 
на ђе под ефи ка сним при ја тељ ским без бед но сним ки шо бра
ном. Де фи ни тив ни ула зак у ор би ту Ва шинг тер не, у НА ТО, 
по губ но је исто риј ско ре ше ње за Ср бе. По ли тич ка кла са Ср
би је, део ко ји Ва шинг тер на већ го ди на ма др жи под окри љем 
и ра зно вр сно је по ма же у за дат ку да нам по ста не „ма ма и та
та“, мо ра ла би да се за у ста ви над том исто риј ском ур ви ном 
док још има вре ме на. Зар им ни је до вољ но да ни 15 од сто ста
нов ни ка Ср би је не же ли члан ство у Ва шинг тер ни? Овај аутор 
ду го роч но без бед но сно  еко ном ско ре ше ње за Ср би ју ви ди 
је ди но у пот пу ном отва ра њу пре ма евро а зиј ским ин те гра ци
ја ма. 
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Прво поглавље

Амерички месијански императив авангарде 
човечанства

I. 1.  Појмовно одређење неологизма Вашингтерна, 
млађе сестре Коминтерне, неоколонијалистичке 
алатке за ресурсне ратове ХХI века

По што је Ва шинг тер на за пре го ва рач ким сто лом у 
Пред сед ни штву Ср би је сло ми ла Ми ло ше ви ћа, крај ку ма
нов ског аеро дро ма пот пи сан је 10. ју на 1999. Вој нотех нич
ки спо ра зум о пре ки ду бом бар до ва ња Ср би је и вој них деј
ста ва НА ТОсна га (зва них СФОР за ту при ли ку). Су тра дан 
је, по свом оби ча ју, Ва шинг тер на ор га ни зо ва ла гло бал ни ТВ 
пре нос ула ска сво јих тру па на срп ску те ри то ри ју. Тех нич ке 
услу ге СиЕнЕна омо гу ћи ле су ди рек тан пре нос.13 Ка да су 
Ва шинг тер ни ни вој ни ци пе ша диј ски ула зи ли, 11. ју на 1999., 
на те ри то ри ју Ср би је, ви де ли смо и јед ну пре ми је ру. Оби чај 
је да аме рич ки ма рин ци сим бо ли зу ју ула зак аме рич ке вој ске 
на још јед ну осво је ну те ри то ри ју, што је био вој нич ки ри ту
ал 238 пу та то ком ХХ сто ле ћа. Ово га пу та, Аме ри кан ци су 
ино ви ра ли тај ри ту ал та ко што су ис пред ма ри на ца па жљи во 
ко ра ча ли – фран цу ски вој ни ци. Ви де ли смо та ко на гра нич
ном пре ла зу из Ма ке до ни је, „Ђе не рал Јан ко вић“, Фран цу зе 
у уло зи „пи па ли ца за ми не,“ ко ји су ме тал ним шта по ви ма 
про ве ра ва ли има ли крај пу та ми ни ра них под руч ја. Би ли су 
пре вен тив на за штит на је ди ни ца аме рич ких ма ри на ца! Ве
ро ват но да не ма сим бо лич ни је сли ке по моћ не уло ге „ма лих 

13 Овај аме рич ки ка нал је ди рект на ис по ста ва Стејт де парт мен та од ка да се по
ја вио као гло бал ни ТВ ка нал. Ње го ви ре пор те ри, вр ло че сто до те шког не
у ку са, ту ма че пла не ти аме рич ке осва јач ке по хо де и на ме та ње де мо кра ти је 
сву да где кре ну са вој ном си ле си јом. Сло бод но мо же мо да их зо ве мо и де лом 
че твр тог ро да аме рич ке вој ске.
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од ку жи не“ го то во свих са ве зни ца у НА ТОпак ту и слу же ња 
„аме рич ком га зди“. 

Гле да ју ћи тај за па њу ју ћи ТВ пре нос 11. ју на 1999., се тио 
сам се ко ман дан та Спе ци јал не бри га де МУП РС, ге не ра ла 
Са ри ћа. У под нож ју Ма је ви це, на ко ју је аутор, као рат ни из
ве штач, кре тао са де лом ње го ве је ди ни це ка вр ху те пла ни не, 
до ко му ни ка ци о ног цен тра Сто ли це, раз го ва рао је са сво јим 
бор ци ма. У јед ном тре нут ку ре као је: „Јед но га да на, сви ће мо 
ми слу жи ти као вој ни ци за НА ТО, па ће мо се по це лом све ту 
бо ри ти за њих“. Ти ме је ан ти ци по вао струк ту ру Ва шинг тер
ни не удар не пе сни це, НА ТО пак та, за XXI сто ле ће.14

Да нас је ва жан фе но мен да је За пад на али јан са „пљу ну
та сли ка“ не ка да шњег Вар шав ског пак та. Фран цу зи, Ен гле зи, 
Хо лан ђа ни, и дру ги, има ју у НА ТО пак ту функ ци ју и „моћ“ 
не ка да шњих Бу га ра, Че ха, По ља ка, у вре ме мар ша ла Греч ка. 
Раз ли ка из ме ђу Вар шав ског пак та Се дам де се тих и За пад не 
Али јан се у дру гој де це ни ји ХХI сто ле ћа је сте у сте пе ну оду
ше вље ног слу же ња вој ном пак ту. Да на шње чла ни це за пад ног 
са ве за гор љи ви су уче сни ци сва ке ин тер вен ци је НА ТОа по 
све ту, док у Вар шав ском пак ту мно ге чла ни це ни су са ен ту
зи ја змом гле да ле на ин тер вен ци је у Ма ђар ској 1956., на Че хо
сло вач ку 1968, или на Ав га ни стан 1979. Ен гле зи, Фран цу зи, 
Ита ли ја ни, нису се баш бу ни ли ка да су аме рич ким бом ба ма 
за си па ли Га да фи је ву Ли би ју и то тал но ра зо ри ли при вред ну 
ин фра струк ту ру и дру штве ну за јед ни цу те мул ти пле мен ске 
зе мље, ко ја је огром ним ви ше де це ниј ским на по ри ма успе
шно из гра ди ла зе мљу. Га да фи је во че сто би зар но по на ша ње 
у ме ђу на род ним од но си ма ипак ни је био раз лог за та кве ак
ци је НА ТОа про тив Ли би је и за звер ско уби ја ње ли биј ског 
пред сед ни ка. Ва шинг тер на је зна чај но до при не ла и ха о су ра
за ра ња Си ри је, ко ји и да ље тра је, на кра ју 2013. Ди пло мат
ски на по ри Ва шинг тер ни них „по сил них“ ком би но ва ни су у 
по чет ку дис крет ним по ма га њем Ал Ка и ди них фрак ци ја на 

14 Ге не рал Го ран Са рић у 2014. је и да ље оп ту жен за рат не зло чи не и су ди му се 
у Са ра је ву, до ду ше са сло бо де, али адво ка ти сма тра ју да је про цес за и ста бес
пред ме тан. Нај ве ро ват ни је је то део ижи вља ва ња „по бед ни ка“, му сли ман ске 
стра не у гра ђан ском ра ту, јер је Спе ци јал на бри га да МУПа РС ва жи ла за 
из у зет но вој нич ки чи сту је ди ни цу, ко јој ни ко ни је мо гао да спо чи та ва ма и 
је дан рат ни зло чин. Ва жи ла је за нај бо љу је ди ни цу у РС, са ста вље ну ма хом 
од про фе си о нал них пред рат них по ли ца ја ца.
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те ре ну. Ка да је би ло ја сно да је ру ска по мор ска ба за у Си ри ји 
пре о па сан и пре ве лик за ло гај, те да је ме ђу на род на јав ност 
би ла не при јат но из не на ђе на да се про тив Аса да по ма же „цр
ни ђа во“ – Ал Ка и да, Ва шинг тер ни не по моћ не сна ге су уву
кле кан џе и по че ле чак да хва ле Ру се за на по ре ко је чи не у 
ми ров ном про це су.

Ве ли ки по е та, Пол Ва ле ри, ан ти ци по вао је су шти ну Ва
шинг тер не у епо хи ка да су рет ки би ли они ко ји су за то би ли 
ин те лек ту ал но ка дри. Већ из ме ђу два свет ска ра та, 1930., у 
сво јим „Бе ле шка ма о ве ли чи ни и де ка ден ци ји За па да“, Ва ле
ри је ви део не ве се лу бу дућ ност Евро пе у кри лу Аме ри ке: „ 
Евро па вид но иде за тим да њом упра вља аме рич ка ко ми си
ја. Сва ње на по ли ти ка упра вље на је та мо“.15 На бо сан ском 
ра ти шту је вр ло про ниц љи ви фран цу ски ТВ но ви нар, очи то 
де го лов ски ори јен ти сан, под се тио ауто ра на Ва ле ри ја сво јом 
оп сер ва ци јом фе но ме на у фран цу ској ар ми ји (чла ни ци НА
ТО): „Мла ђе ге не ра ци је фран цу ских офи ци ра го то во да ис ка
зу ју оду ше вље ње мо гућ но сти ма да бу ду под ко ман дом аме рич
ке вој ске и аме рич ких ге не ра ла“.

Фран цу зи су, же шће но дру ги европ ски на ро ди, са не
скри ве ним про те сти ма сво је вре ме но ре а го ва ли на ин ва зи ју 
аме рич ке бр зе хра не. Пре зи ру „Мек До налд“ и слич не не
здра ве аме рич ке из у ме и да нас, те по но сно бра не сво ју тра
ди ци о нал ну су пер и ор ну ку хи њу. Ита ли ја ни су ре а го ва ли 
пра вим га стро ном ским кон трапо кре том, „спо ром хра ном“. 
Ме ђу тим, и јед ни и дру ги, и ве ћи на дру гих европ ских чла
ни ца НА ТО су по слу шно, чак са пре те жним ен ту зи ја змом, 
до че ка ли сво је за дат ке у Али јан си. Мо да, баш као и кул тур ни 
ути цај из Аме ри ке?

Сва ка ко бих са за ни ма њем про чи тао сва ку бу ду ћу сту
ди ју на те му фа сци ни ра но сти аме рич ком вој ном мо ћи. Да 
та ко у за гр љај нео ко ло ни ја ли стич ког НА ТОпак та, у за гр љај 
Ва шинг тер не, хр ле зе мље ко је су кул тур не и ци ви ли за циј ске 
пред вод ни це Евро пе, чи ји су ин те лек ту ал ни ба га жи знат но 
бо га ти ји од аме рич ког „Ми ки Ма ус  Мек До налд  Ко каКо
ла“ „кул тур ног бе сми сле ног Трој ства“. Пи та ње је: за што је 
Пол Ва ле ри био у пра ву, већ пре 83 го ди на? Ка ква то „аме рич

15 Ви де ти: Paul Valéry, Re gard sur le mon de ac tuel; No tes sur la gan de ur et la déca
den ce de l’Euro pe. 1930.
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ка ма ги ја“ је у ста њу да оша му ти зе мље да по ста ну по слу шне 
и без гла сне са ве зни це, да са у че ству ју у мно гим не пра вед ним 
ин тер вен ци ја ма Ва шинг тер не по све ту, све прав да ју ћи то им
по тент ним и ту жним де мо крат ским дис кур сом?

Аутор сма тра да је од го вор нај пре у сле де ћој исти ни: гас, 
наф та, стра те гиј ске ру де, све дра ма тич ни је не до ста ју ћи ре
сур си во де ћих за пад них зе ма ља, при бли жи ли су их Ва шинг
тер ни. За то ће и евен ту ал ни су дар Ва шинг тер не и БРИКСа 
би ти глав ни по тен ци јал ни об ра чун исто ри је бли ске бу дућ но
сти. Уве ре ни смо да Ва шинг тер на не ма вој ног „дан фа“ да пре
га зи БРИКС она ко ка ко га зи ма ле зе мље због њи хо вих ре сур
са. Ако до ве ли ког су да ра до ђе, Ва шинг тер на не ће по се до ва ти 
моћ да спро ве де сво ју основ ну док три ну, Ame ri can way of war. 
Она не ће би ти у ста њу да на бу ду ћа во ји шта про тив БРИКСа 
до ву че то ли ко су пер и ор ни број и ко ли чи ну вој ни ка и вој ног 
ма те ри ја ла, да по том бу де у ста њу да кре не у успе шни бој из 
ка те го ри је „да ту тра ва ви ше не ра сте“. У овом сми слу, са гле
див је и крај Ва шинг тер не, али до тле ће ма лим зе мља ма, без 
без бед но сног ки шо бра на, и да ље би ти стра шно, ка да их Ва
шинг тер на мар ки ра као не по слу шног не при ја те ља.

I. 2. Аме рич ка из у зет ност - из у зет ни ком плекс 
ве ли ке на ци је

Ка да се би ло ко, вољ но или не вољ но, на ђе на спрам Ва
шинг тер не, бо ље је да до бро прет ход но упо зна тог са мо до па
дљи вог про тив ни ка, ко ји не ма ми ло сти ка да про це ни да не 
мо же да вас под јар ми ди пло ма ти јом и ома ђи ја сво јом „ме ком 
мо ћи“. Срп ска по ли тич ка кла са већ де це ни ја ма не про на ла зи 
успе шне од го во ре, и од бра не од нео им пе ри ја ли стич ких ра
до ва Ва шинг тер не, па је Ср би ја те шко из ра на вље на у број
ним су ро вим ка зна ма ко је су САД при ме ни ле у по след ње три 
де це ни је над на ма. Нај го ре што са на ма још ни су за вр ши ли. 
Ко ри сно је, сто га, да се и у бу дућ но сти про у ча ва спољ но по
ли тич ка док три на Ва шинг тер не, ње на по ли тич ка фи ло со фи
ја, мен та ли тет аме рич ког на ро да. У овој сту ди ји под се ћа мо 
тек на не ке фун да мен тал не прин ци пе ове „из у зет не на ци је“.
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Аме рич ка по ли тич ка кла са да нас, као и пу но де це ни
ја  за на ма, па ти од кон ге ни тал не на ци о на ли стич ке бо ле сти, 
ко ја се ге не ра ци ја ма пре но си – а на зи ва је иде јом из у зет но
сти. Ма ла зе мља, по пут ма ле не Ср би је, при том хи перосе
тљи ва на угро жа ва ње сло бо де и су ве ре ни те та, ни ка да у пре
го во ри ма са Аме ри кан ци ма, уз број не прет ње, ка кве је Ср
би ја до би ја ла од 1944. до 1999. у не ко ли ко на вра та, у ви ду 
бом бар де ра над срп ским гра до ви ма, ово убе ђе ње аме рич ке 
по ли тич ке кла се, али и ве ћи не аме рич ког на ро да, не сме да 
пре не бре га ва.16

Аме рич ке уни вер зи те тли је чак сма тра ју да Ста туа сло
бо де, ко ју су им Фран цу зи по кло ни ли у 19. сто ле ћу, „озна ча ва 
ову про зе ли ти стич ку ми си ју као при род ни про ду же так аме
рич ког осе ћа ја са ме се бе као из у зет не на ци је“.17 Са вре ме ни 
аме рич ки уни вер зи тет ски ауто ри уоби ча ва ју да де фи ни шу 
САД по сле 1945. као из у зет ну зе мљу, ко ја је ис ка за ла из у
зет но вођ ство у про мо ви са њу људ ских пра ва. „Под не ко ли
ким ад ми ни стра ци ја ма, оне су про мо ви са ле људ ска пра ва као 
да су ова си но ним за аме рич ке дру штве не вред но сти, док су 
под не ким дру гим (ад ми ни стра ци ја ма) на гла ша ва ле су пер и
ор ност аме рич ких вред но сти у ме ђу на род ним стан дар ди ма. 
Ова ком би на ци ја ли дер ши па и от по ра је то што де фи ни ше 
по на ша ња у аме рич ким људ ским пра ви ма као из у зет на... За
хва љу ју ћи Еле о нор и Фран кли ну Ру зе вел ту, САД су пре у зе ле 
во де ћу уло гу у ства ра њу ОУН и пи са њу Уни вер зал не де кла ра
ци је о људ ским пра ви ма 1948“.18 

Мајкл Иг на ти ев, ко ји че сто успе ва да на чи ни от клон од 
успа вљу ју ћег осе ћа ња, ве ћи не из аме рич ке по ли ти ке кла се 
и уни вер зи тет ских кру го ва, да су САД и ње ни ста нов ни ци 
убе дљи во „из у зет на на ци ја пла не те“, пи ше: „То ком Хлад ног 
ра та и по ње му, ма ли број на ци ја мо же да се по хва ли да су ви
ше про мо ви са ле у сво јим спољ ним по ли ти ка ма људ ска пра ва, 
16 По сле ди це су углав ном по губ не, или те шке, о че му све до чи 238 њи хо вих „до

зи ва ња не по слу шних упа мет“. То ли ко пу та су, на и ме, САД ин тер ве ни са ле 
ван сво јих гра ни ца у 20 сто ле ћу.

17 Ви де ти ви ше: Do rothy Ross, Ori gins of Ame ri can So cial Sci en ce, 1991.

18 Step hen C. Schle sin ger, Act of Cre a tion: The Fo un ding of the Uni ted Na ti ons (New 
York: We stvi ew Press, 2003); Из европ ске пер спек ти ве, Фран цу зи ће твр ди ти 
да су они глав ни ин спи ра то ри Уни вер зал не де кла ра ци је, што је, ве ру је овај 
аутор, знат но бли же исти ни.
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сло бо ду тр жи шта, и по ли тич ку де мо кра ти ју. Од Се дам де се
тих је аме рич ко за ко но дав ство по ве за ло спољ ну по моћ са на
прет ком у људ ским пра ви ма. Стејт де парт мент го ди шње је 
осве жа вао бе ле шке о људ ским пра ви ма вла да ши ром све та... 
Осим вла де, САД мо гу да се по хва ле не ким од нај е фи ка сни
јих и нај у ти цај ни јих ор га ни за ци ја за људ ска пра ва у све ту. 
Оне про мо ви шу вер ску сло бо ду, род ну јед на кост, де мо крат ска 
пра ва, и або ли ци ју роп ства. Оне вр ше мо ни то ринг пер фор
ман си људ ских пра ва за ко ја су од го вор не вла де, укљу чу ју ћи – 
на ро чи то – вла ду САД, вла ди ну ак ци ју, за јед но са гло бал ним 
ак ти ви змом аме рич ких НВО. Оне су ста ви ле Аме ри кан це 
на че ло на по ра да се по пра ве жен ска пра ва, да се бра не вер ске 
сло бо де, да се по ве ћа до ступ ле ко ви ма за си ду, да се ши ре де
мо кра ти ја и сло бо да у арап ским и му сли ман ским све то ви ма, 
као и да се од у пи ре ти ра ни ма по пут Сло бо дан Ми ло ше ви ћа 
и Са да ма Ху се и на“.19

Ипак, по зна ти аутор Мајкл Иг на ти ев не за бо ра вља, уз 
све го ре на бро ја но, да је Ва шинг тон „по др жа вао и ре жи ме 
ко ји су зло у по тре бља ва ли људ ска пра ва, од Пи но че о вог Чи
леа, до Су хар то ве Ин до не зи је.“ Ка ко ка же: „Оно што је из у
зет но, и вред но об ја шње ња, је сте за што је Аме ри ка кри ва и 
за ома њи ва ња, а да је исто вре ме но и во де ћа сна га про мо ци је 
и ја ча ња гло бал них људ ских пра ва? САД од би ја ју en bloc сва ки 
по ку шај огра ни ча ва ња њи хо вог су ве ре ни те та пре ко си сте ма 
ме ђу на род ног ре жи ма људ ских пра ва, ме ђу на род ног ху ма ни
тар ног пра ва, као и ка да је реч о По ве љи УН о упо тре би си
ле“.20

19 Ци тат су ре чи Мај кла Иг на ти е ва, при ре ђи ва ча књи ге Ame ri can Ex cep ti o na
lism And Hu man Rights, Edi ted by Mic hael Ig na ti eff, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
2005. Књи га је плод ака дем ске са рад ње про фе со ра, по сле одр жа них се ми
на ра у Ca rr Cen ter for Hu man Rights Po licy at Har vard’s John F. Ken nedy School 
of Go vern ment. За ни мљи во је да Иг на ти ев и да ље свр ста ва Ми ло ше ви ћа у 
ти ра не, чи ме се бе у овом слу ча ју ипак дис ква ли фи ку је као вр сног по зна ва
о ца по ли тич ких на у ка. Та оп сед ну тост из у зет но шћу и ина че че сто аме рич ке 
струч ња ке из ла же чу ђе њу (кат кад и под сме ху) неаме рич ких струч ња ка ши
ром све та.

20 Ви де ти и: Mic hael Kam men, „The Pro blem of Ame ri can Ex cep ti o na lism: A Re
con si de ra tion,” Ame ri can Qu ar terly 45, 1993.; Ric hard Wight man Fox and Ja mes 
T. Klop pen berg,eds., „Ame ri can Ex cep ti o na lism”, in  A Com pa nion to Ame ri can 
Tho ught, Cam brid ge, Blac kwell Pu blis hers, 1995.
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Ти по ви аме рич ке из у зет но сти (Ex cep ti o na lism) 
и из у зи мљи во сти (Exemp ti o na lism) 

Три су еле мен та пој ма из у зет но сти, ко ји про из и ла зе 
из ко лек тив не сту ди је „Аме рич ка из у зет ност и људ ска пра
ва“:21 1. САД пот пи су је све ме ђу на род не за кон ске кон вен ци је 
и уго во ре у ме ђу на род ним људ ским пра ви ма и ме ђу на род
ном ху ма ни тар ном пра ву, да би по том се бе из у зи ма ле из тих 
оба ве за екс пли цит ном ре зер ви са но шћу, не ра ти фи ка ци јом, 
или не у са гла ша ва њем са њи ма.;22 2. САД се др же дво стру ких 
стан дар да: се бе и сво је са ве зни ке про це њу ју пер ми сив ни јим 
кри те ри ју ми ма, не го што то чи не са не при ја те љи ма; 3. САД 
од би ја ју ју рис дик ци ју за ко на о људ ским пра ви ма уну тар соп
стве ног до ма ћег за ко на, ин си сти ра ју ћи на са мо – су спре за ју
ћем ауто ри те ту соп стве не до ма ће тра ди ци је људ ских пра ва.23 
По сто ји и те о ри ја да су САД „ква ли та тив но дру га чи је од дру
гих др жа ва.“ Лип сет је до дао и ква ли фи ка тив: „the first new 
na tion”.24 

Иста ад ми ни стра ци ја, уоча ва ју ауто ри сту ди је „Аме
рич ка из у зет ност и људ ска пра ва,“ ко ја не ће ни шта има ти 
са IC CРR, ите ка ко је ан га жо ва на у од бра ни25 и про мо ви са њу 
ре ли ги о зне сло бо де у ино стран ству, або ли ци ји роп ства, фи
нан си ра њу за ХИВ по моћ, као и за за шти ту жр та ва ет нич ке и 
ре ли ги о зне не то ле ран ци је у Су да ну.26 

САД су ра ти фи ко ва ле IC CPR  „Ме ђу на род ну кон вен
ци ју о ци вил ним и по ли тич ким пра ви ма,“ 1991., док су се
бе из у зе ле од њи хо вог деј ства, од од ред би ко је су за бра ни ле 

21 Ви де ти: Ame ri can Ex cep ti o na lism And Hu man Rights, Edi ted by Mic hael Ig na ti
eff, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2005.

22 За тво ре ни ци у Гван та на му су при мер ша ма ра ња Же нев ских кон вен ци ја.

23 Ви де ти: Seymo ur Mar tin Lip set, Ame ri can Ex cep ti o na lism: A Do u ble  Ed ged 
Sword, New York: W. W. Nor ton, 1996.

24 Ibid., pa ge 18. 

25 Ви де ти: U.S. Sta te De part ment Bu re au of De moc racy, Hu man Rights and La
bor, In ter na ti o nal Re li gi o us Fre e dom Re port, De cem ber 18, 2003, http://www.sta te.
gov/g/drl/rls/irf/2003/;

26 Ви де ти: Pre si dent Ge or ge W. Bush, „Re marks by the Pre si dent du ring An no un ce
ment of Pro po sal for Glo bal Fund to Fight HIV/AIDS, Ma la ria and Tu ber cu lo sis,” 
The Ro se Gar den, Was hing ton, DC, May 11, 2001; Oona Hat ha way, „Do Hu man 
Rights Tre a ti es Ma ke a Diff e ren ce?” Yale Law Jo ur nal, Ju ne 2002.;
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на ме та ње смрт не ка зне де ци.27 Ти ме су се свр ста ле уз дру ге 
зе мље, сма тра ју аме рич ки ауто ри, по пут Са у диј ске Ара би је, 
ко ја ин си сти ра да кон вен ци ја о ме ђу на род ним људ ским пра
ви ма ко ја се од но си на сло бод ни брач ни из бор и сло бо ду ве
ро ва ња оста је без ефек та у њи хо вом до ма ћем за ко ну.28

Но, не ко ли ко го ди на ка сни је, исти аутор, Де кан Прав не 
шко ле на уни вер зи те ту Јејл, Ха ролд Хонг џу Кох, иден ти фи
ко ва ће оно што ка же да је „нај ва жни је по што ва ње у ко ме су 
Сје ди ње не др жа ве би ле не па тво ре но из у зет не, у по гле ду ме
ђу на род них по сло ва, те про мо ци ја људ ских пра ва, то јест, у 
свом из у зет ном гло бал ном вођ ству и ак ти ви зму.“ Кох ће, у 
ма ни ру аме рич ког осе ћа ња из у зет но сти, сву да и за све, на
пи са ти и ово: „ До да нас, Сје ди ње не др жа ве оста ју је ди на су
пер си ла ко ја, ка да она хо ће, ста вља истин ске ре сур се и чи ни 
пра ва жр тво ва ња да из гра ди, по др жи и упра вља ме ђу на род
ним си сте мом оба ве за на ме ђу на род ном за ко ну, де мо кра ти ји 
и про мо ви са њу људ ских пра ва. Ис ку ство учи да ка да Сје ди
ње не др жа ве пред во де људ ска пра ва, од Нир нбер га до Ко со ва, 
дру ге зе мље сле де“.29 

И да нас су САД из ван або ли ци о ни стич ког кон сен зу са 
на спрам смрт не ка зне ко ја се при ме њу је на све де мо крат ске 
др жа ве и на нај ве ћи део неде мо крат ских, по ка те го ри за ци ји 
са мих САД, уз из у зе так Ки не.30 САД осу ђу ју зло у по тре бе у 
не при ја тељ ским ре жи ми ма: Се вер ној Ко ре ји, нпр., док има ју 
раз у ме ва ња за са ве зни це Изра ел, или Еги пат, Ма ро ко, Јор
дан, Уз бе ки стан.31

27 Ви де ти: U.S. re ser va ti ons to the IC CPR in „Re ser va ti ons, Dec la ra ti ons, No ti fi ca
ti ons and Ob jec ti ons Re la ting to the In ter na ti o nal Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal 
Rights and the Op ti o nal Pro to cols The re to,” CCPR/C/2/Rev. 4, August 24, 1994, 
http://www.un hchr.ch/ ;Am nesty In ter na ti o nal, Uni ted Sta tes of Ame ri ca:Rights 
for All, Sep tem ber 30, 1998, http://www.rightsfo rall.am nesty.org/in fo/re port/r01.
htm.

28 Ha rold Koh, „On Ame ri can Ex cep ti o na lism,” Stan ford Law Re vi ew 55 (2003). 

29 Ви де ти: Ha rold Hon gju Koh, “On Ame ri can Ex cep ti o na lism” 55 Stan. L. Rev. 1479 
(2003), ци ти ра но у: „Ame ri can ex cep ti o na lism,“ Wi ki pe dia, the free encyclo pe
dia.

30 При мед бе САД  у на IC CPR су сво је вре ме но би ле број не: Бел ги ја, Дан ска, 
Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Хо лан ди ја, Нор ве шка, Пор ту гал, 
Шпа ни ја, Швед ска, in: „Re ser va ti ons, Dec la ra ti ons, No ti fi ca ti ons and Ob jec ti ons 
Re la ting to the In ter na ti o nal Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights and the Op ti
o nal Pro to cols The re to” .

31 Ви де ти: U. S. re ser va ti ons to the IC CPR; Am nesty In ter na ti o nal, Un matched Po
wer, Un met Prin ci ples: The Hu man Rights Di men si ons of US Tra i ning of Fo re ign 
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САД су осу ђи ва не због на о ру жа ва ња, обу ке и фи нан
си ра ње еска дро на смр ти у Ла тин ској Аме ри ци Осам де се тих, 
а ге рил це су осу ђи ва ле као те ро ри сте. Ка да су САД по зва ле 
на гло бал ни рат свих об ли ка про тив те ро ри зма по сле „9/11“, 
су о чи ле су се са оп ту жба ма да је њи хо ва по ли ти ка пре ма на
па ди ма на ци ви ле кри ва за дво стру ке стан дар де.32

Тре ћа фор ма из у зет но сти  le gal iso la ti o nism  ка рак те
ри ше по на ша ње САД су до ва пре ма ју ри спру ден ци ји дру гих 
ли бе рал них де мо крат ских зе ма ља. Очи то је да аме рич ке су
ди је из у зет но ре зи стент но ре а гу ју на ко ри шће ње пре се да на 
за људ ска пра ва, не же ле да их они во де у до ма ћим мне њи ма.33

Ту ма че ња аме рич ке из у зет но сти

По сто је че ти ри ти па ту ма че ња овог фе но ме на, про из и
ла зи из сту ди је Иг на ти е ва и са рад ни ка: 1. Ре а ли зам: за сно ван 
на аме рич кој из у зет ној мо ћи; 2. Кул ту ра: аме рич ко осе ћа ње 
Про ви ђе ња; 3. Ин сти ту ци о на ли зам: спе ци фич на ин сти ту
ци о нал на ор га ни за ци ја Аме ри ке: 4. По ли тич ка: од но си се на 
прет по ста вље ни ди стинк тив ни кон зер ва ти зам и на ин ди ви
ду а ли зам аме рич ке по ли тич ке кул ту ре.

Ре а ли стич но ту ма че ње би по че ло аме рич ком гло бал
ном из у зет ном си лом од 1945. За то је че сто и до ла зи ло до из
у зи ма ња САД из мно гих мул ти ла те рал них оба ве за. Мо гло им 
се! На дру гој стра ни, ду го ни је би ло ни ко га да их за у ста ви у 
то ме, да их на те ра да бу ду у са гла сју са пот пи са ним.34 Џо зеф 
Нај Џр. је то об ја снио ова ко: „Мул ти ла те ра ли зам мо же да се 
ко ри сти као стра те ги ја ма ње др жа ве, ка ко би за ве за ле Сје
ди ње не др жа ве, по пут Гу ли ве ра ме ђу Ли ли пу тан ци ма.“35 

Mi li tary and Po li ce For ces (New York: Am nesty In ter na ti o nal USA Pu bli ca ti ons, 
2002.

32 Ви де ти: Mic hael Ig na ti eff, The Les ser Evil: Po li ti cal Et hics in an Age of Ter ror, Prin
ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2004; Sam Dil lon, Com man dos: The CIA and 
Ni ca ra gua’s Con tra Re bels (New York: He nry Holt and Com pany, 1991.

33 John R. Bol ton, Sta te ment to the Ple nary Ses sion of the UN Con fe ren ce on the Il
li cit Tra de in Small Arms and Light We a pons, July 9, 2001, http://www.un.int/
usa/01_104.htm.

34 Је дан од не пот пи са них до ку ме на та био је и Vi en na Law of Tre a ti es. 

35 Ви де ти: S. Hoff mann, Gul li ver’s Tro u bles, McGraw Hill, New York, 1968.; Jo seph 
S. Nye, „Se ven Tests: Bet we en Con cert and Uni la te ra lism,” The Na ti o nal In te rest, 
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Од 1945. го ди не, аме рич ки пред сед ни ци су ар ти ку ли са
ли, сви од ре да, ме си јан ску ви зи ју аме рич ке уло ге у про мо ви
са њу пра ва у ино стран ству. Ова ме си јан ска кул тур на тра ди
ци ја има ду гу исто ри ју, од ви зи је из Ко ло ни је у За ли ву Ма са
чу сец, пре ко вил со ни јан ске ви зи је аме рич ке си ле, ко ја свет 
чи ни си гур ни јим за де мо кра ти ју по сле Пр вог свет ског ра та, и 
Ру зeвел то вог кр ста ше ња за „че ти ри сло бо де“ у Дру гом свет
ском ра ту.36

Гло бал но ши ре ње људ ских пра ва ко ин ци ди ра ло је са 
аме рич ким успо ном у гло бал ној по ли ти ци, уз ми си о нар ско 
убе ђе ње да аме рич ке вред но сти има ју уни вер зал но зна че ње 
и при ме ну. Ту Иг на ти ев ви ди кон фликт из ме ђу на ци о нал ног 
ин те ре са и ме си јан ске ми си је. Же ља за мо рал ним вођ ством 
је не што ви ше од обич ног нар ци си зма и на ци о на ли зма ко је 
све моћ не др жа ве ис ка зу ју. За ве ћи ну Аме ри ка на ца, људ ска 
пра ва су аме рич ке вред но сти, из во зна вер зи ја њи хо вог Bill of 
Rights. У ме си јан ском мо рал ном про јек ту, Аме ри ка учи свет 
сми слу сло бо де, она не учи од дру гих. Аме рич ка по ли ти ка, 
пре ко ад ми ни стра ци ја и ре пу бли ка на ца и де мо кра та, би ла је 
за ми шље на да про мо ви ше аме рич ке вред но сти у ино стран
ству и да их са чу ва од стра ног ме ша ња код ку ће.37

Као што при ме ћу је у овој сту ди ји Пол Кан, ова бри га да 
се па ри ра стра ном ути ца ју је ви ше од са мо моћ ног др жав ног 
на сто ја ња да се ство ре пра ви ла за дру ге и да се бе из то га из
у зме. Ова пра ва, ауто ри зо ва на у име прин ци па „ми, на род“, 
уко ре ње на су у исто риј ском про јек ту Аме рич ке ре во лу ци је  
сло бо дан на род ко ји ус по ста вља ре пу бли ку за сно ва ну на на
род ном су ве ре ни те ту. Ме си јан ски по глед до да је иде ју да САД 
бра не ми си ју, иден ти тет, осо бе ну суд би ну сло бод ног на рода. 
„Са мо до ма ћи за кон, ко ји су одо бри ле аме рич ке ин сти ту ци
је, за до во ља ва тест ле ги тим но сти, као аутен ти чан из раз 
на ци о нал ног су ве ре ни те та“, сма тра Кан.38 Аме рич ки ме си ја

Win ter 2001/2002. Jo seph S. Nye, Jr.; The Pa ra dox of Ame ri can Po wer: Why the
World’s Only Su per po wer Can’t Go It Alo ne, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2002.

36 Ви де ти: Wal ter Rus sell Mead, Spe cial Pro vi den ce: Ame ri can Fo re ign Po licy and 
How It Chan ged the World , New York: The Cen tury Fo un da tion, 2001. 

37 Ви де ти: Stan ley Hoff mann , Ame ri can Ex cep ti o na lism: The New Ver sion, „The Na
ti o nal Se cu rity Stra tegy of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca”, Sep tem ber 2002. 

38 Ви де ти и: Fre de rick Scha u er, Free Spe ech: A Phi lo sop hi cal En qu iry, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, New York, 1982.
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ни зам је по след ња им пе ри јал на иде о ло ги ја ко ја је пре о ста ла 
на све ту. Све дру ге – фран цу ска, бри тан ска, со вјет ска, – осу
ђе не су на ро по тар ни цу исто ри је. Ни аме рич ки на ци о нал ни 
ин те рес, ни ме си јан ска иде о ло ги ја, то, да кле, не зна чи да ће 
оп ста ти за у век.

Ин сти ту ци је под вла че осо бе ност аме рич ких ин сти ту
ци ја. Френк Ми хелс ман на гла ша ва да је суд ски пре глед (ju di
cial re vi ew) сна жни је утвр ђен у аме рич ком си сте му вла де не го 
у би ло ко јој дру гој ли бе рал ној де мо кра ти ји. Са овим иде и ја
ки ин сти ту ци о нал ни им пе ра тив очу ва ња пре ро га ти ва прав
ног ту ма че ња, те да их чу ва као иму не на стра ни ути цај.

Ен др ју Мо рав чик, по зна ти за го вор ник прин ци па „на
ме та ња де мо кра ти је у све ту,“ та ко ђе се усред сре ђу је на ин
сти ту ци о нал не фак то ре, на гла ша ва ју ћи од лу чу ју ћу ва жност 
САД фе де ра ли зма и ра ти фи ка ци је про це са у Се на ту.39 Мо
рав чик твр ди да САД ни ка да ни су би ле су о че не са фа ши змом, 
или оку па ци јом код ку ће, или увер љи вом прет њом од стра
не ин ва зи је, или суб вер зи је. Осим ових ин сти ту ци о нал них 
фак то ра, Мо рав чик твр ди да је, у по ре ђе њу са Евро пом пост 
 1945., аме рич ка по ли тич ка кул ту ра зна чај но кон зер ва тив
ни ја и ви ше под ути ца јем је ван ђел ских ре ли ги о зних ма њи на 
у из ве сним кључ ним те ма ма пра ва ко ја се од но се на абор тус, 
по ро дич ни за кон, жен ска пра ва, и геј брак. То чи ни не баш 
ве ро ват ним да ће аме рич ко мне ње икад да се при дру жи ли
бе рал ни јем ме ђу на род ном кон сен зу су, ар ти ку ли са ном у кон
вен ци ја ма о људ ским пра ви ма. Исто риј ска сна га аме рич ког 
кон зер ва ти зма је за пра во че твр ти фак тор ко ји ту ма чи аме
рич ку из у зет ност.

Аутор Сан стајн (Sun stein) на гла ша ва не пред ви ђе ну окол
ност (con tin gency), је ди ну ком би на ци ју фак то ра ко ји су про
из ве ли кон зер ва тив ну кон тра ре во лу ци ју Ше зде се тих. Сва ка 
на ци ја те жи да се бе ви ди као је дин стве ну. Но две, Фран цу ска 
и САД, сма тра ју се бе је дин стве ним због, та ко твр де, уни вер
зал но сти сво јих вред но сти. Са мо јед на је, Сје ди ње не др жа ве, 
на сто ја ла да раз ви је стра не по ли ти ке ко је од сли ка ва ју та кву 
из у зет ност. Фран цу ска и дру ге европ ске зе мље су на сто ја ле, 

39 Ви де ти: An drew Mo rav csik, „Why Is US Hu man Rights Po licy So Uni la te ra list?” 
in The Cost of Ac ting Alo ne: Mul ti la te ra lism and US Fo re ign Po licy, ed. She pard 
For man and Pa trick Ste wart, Bo ul der, CO: Lynne Re i ner, 2001.
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или би ле на то на те ра не, да упра жња ва ју по ли ти ку ба лан са 
мо ћи ра ди сво је за шти те ми ни мал ног ре да у ме ђу на род ној 
за јед ни ци. Глав на ком по нен та те из у зет но сти су ње не ге о
граф ски при ви ле го ва не по зи ци је: до вољ но да ле ко од Евро пе 
и Ази је да би би ле ка дре да бу ду си гур не и не у ме ша не, а ипак 
ка дре и да се ши ре на дру ге те ри то ри је, без пу но оспо ра ва ња.

I. 3.  Шта је код Аме ри ка на ца 
„осе ћа ње спе ци јал не ми си је“ 

Ханс Мор ген тау је био глав ни аме рич ки те о ре ти чар ре
а ли зма, онај ко ји је из ба цио из упо тре бе вил со нов ски иде а ли
зам и мо ра ли зам. Бор ба про тив ко му ни зма је сво је вре ме но 
пред ста вља на не као над ме та ње мо ћи, већ кр ста ше ње до бра 
(де мо кра ти је) про тив зла.40 Пр ва ин ди ка ци ја но вог по ку ша
ја аме рич ких стра те гиј ских ми сли ла ца да де фи ни шу сло же ну 
док три ну, ко ју свет по но во до би ја, про зва на је „Dick Che ney’s 
ma ster work,”41 the De fen se Plan ning Gu i dan ce draft, и по ја ви ла се 
1992. Ка рак те ри сти ка јој је да се пу но го во ри ло о њој, али је 
на кра ју от пи са на пре но што је зва нич но об ја вље на. Са зна ло 
се за за но ву док три ну „цу ре њем“ у „Њу јорк Тајмсу“. Па у е ло
ва док три на, за пра во је кла сич ни при мер аме рич ког на чи на 
во је ва ња: „кад ко ри стиш си лу, чи ни то до вољ но све о бу хват
но да по бе диш, и са мо ако су шан се за успех до бре“. До ку мент 
уво ди екс пли цит но иде ју о мо гу ћој нео п ход но сти уни ла те
рал не ак ци је (the pre emp ti ve use of for ce), као и до вољ но ја ког 
ну кле ар ног ар се на ла да се огра ни чи раз ви ја ње ну кле ар них 
про гра ма дру где.

Ге не рал Па у ел та да још ни је имао на ме ру да ин тер ве
ни ше у Ју го сла ви ји, пре пу шта ју ћи те рен Ол брај то вој, та да 
Клин то но вој стал ној пред став ни ци у УН. Ка да је по ста ла ко
нач но др жав ни се кре тар, ви со ки офи цир Свет ског пај ка на, 
40 По сле ви ше од 40 го ди на, ре зул тат је био сло жен. С јед не стра не, ко лапс 

СССРа (бли ско пред ви ђа њу „Х“а из 1947.), по нов но ро ђе ње За пад не Евро
пе и Ја па на, уре ђи ва ње ки не скосо вјет ског раз ла за, успех у до би ја њу Изра е
ла и ра зних арап ских др жа ва за кли јен те.

41 Ви де ти: Da vid Armstrong, „Dick Che ney’s Song of Ame ri ca,” Har per’s Ma ga zi ne, 
Oc to ber 2002.
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Ма длен Ол брајт, ре кла је: „Сје ди ње не др жа ве сто је спрем не у 
сва ком ре ги о ну на сва ком кон ти нен ту да оја ча ју си стем за
ко на, по ли тич ке и еко ном ске сло бо де и по што ва ње људ ских 
пра ва, ко је омо гу ћу је на ци ја ма не са мо да по сто је, већ и да на
пре ду ју. У том на по ру, ми ће мо оче ки ва ти од дру гих да оба ве 
свој фер део по сла, али не ће мо окле ва ти да пред во ди мо”.42

По ме ни мо и те му до бро на мер ног им пе ри ја ли зма, ко ју је 
раз вио Ро берт Ке ган и ко ји је по ну дио ва лид не кри ти ци зме 
но ве „Кан тов ске Евро пе“, твр де ћи да је то бе зу бо, за бри нут 
„иза зо ви ма“ по пут ими гра ци је и ет нич ких су ко ба. До тле се 
моћ на Аме ри ка фо ку си ра на прет ње. Он ту ма чи да је но ви 
сми сао „ци вил не“ ми си је Евро пља на омо гу ћен вој ном мо ћи 
и при су ством Сје ди ње них др жа ва и да из ра жа ва ју са мо соп
стве ну сла бост.43 

Тре ћи ар гу мент, ко ји пред ста вља Мајкл Ри зман, ка же 
да Сје ди ње не др жа ве, по што су, сво јом мо ћи, од го вор не за 
свет ски по ре дак, оправ да но од ба цу ју оне де ло ве ме ђу на род
ног пра ва ко ји би те же одр жа ли ред.44 Ме ђу тим, он да је Сје
ди ње ним др жа ва ма пра во да од лу чу ју ко ји де ло ви до при но се 
свет ском по рет ку, а ко ји не, што је чуд на по зи ци ја про фе со ра 
пра ва.

На кра ју је ар гу мент бру тал не си ле. Сје ди ње не др жа ве 
има ју је у оби љу, док је дру ги не ма ју. Сто га са ве зни це, ка да се 
не упра вља ју по во љи Сје ди ње них др жа ва, је су и шко дљи ве и 
не по треб не. Ме ђу на род ни за кон и ор га ни за ци је су кон струк
ти ко ји мо гу да се ис кљу че кад год сто је на пу ту аме рич ке мо
ћи. За ово су се за у зи ма ли Џон Бол тон и До налд Рам сфелд, 
из ра зи ти де сни ча ри аме рич ке по ли тич ке сце не. По њи хо вом 
гле ди шту, аме рич ка моћ је у слу жби ве о ма уско де фи ни са ног 
на ци о нал ног ин те ре са, ко ји ис кљу чу је ху ма ни тар не стра не.

Но во је што су за го вор ни ци ових иде ја екс трем ни у убе
ђе њу да су Сје ди ње не др жа ве је ди на зе мља ко ја је ва жна (the 
only co un try that mat ters). Они су ше ри фи ко ји ви де свет кроз 

42 Ви де ти: Го вор З. Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у 
Ати ни, „Мрач но до ба ме ди ја“, крај ма ја 1998. У: Су но врат, „Ју го и сток“, Бе о
град, 2000.

43 Ви де ти: Ro bert Ka gan, „Po wer and We ak ness,” Po licy Re vi ew 113, Ju neJuly 2002.

44 Ви де ти: W. Mic hael Re i sman, „The Uni ted Sta tes and In ter na ti o nal In sti tu ti ons,” 
Sur vi val, Win ter 19992000.
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еп ски ве стерн High Noon.45 То је свет у ко ме је по ли ти ка ви ђе
на као бор ба за моћ из ме ђу не при ја те ља и при ја те ља. У том 
сми слу, они су ба шти ни ци Хлад ног ра та, за чи је окон ча ње 
хва ле Ре га на. Сум њи ча ви су пре ма ди пло ма ти ји, а за вре ме 
Хлад ног ра та, ни су ве ро ва ли у кон тро лу на о ру жа ња и про на
шли су Ки син џе ра, са ње го вом по ли ти ком де тан та. А Де ве де
се тих, ка да су Сје ди ње не др жа ве по ста ле је ди на су перси ла, 
сма тра ју да су са ве зни ци ма ње нео п ход ни и ин си сти ра ју на 
са мо жи вом пој му на ци о нал ног ин те ре са. Ка ко је ре кла Кон
до ли за Рајс (Ri ce), „уло га аме рич ке ар ми је ни је да во ди де цу у 
вр тић про бле ма тич них зе ма ља.“

Дру га гру па је она ко ју струч ња ци кр сте им пе ри ја ли
сти ма до бре са ве сти, јер Сје ди ње не др жа ве ну де дру ги ма 
јав но до бро по рет ка и пла ћа ју це ну за ње го во очу ва ње. Но ве 
при ста ли це овог све то на зо ра опи је ни су Аме ри ком као но
вом је ди ном су перси лом. Не ка да шњи ре а ли сти (зна чај ни 
аме рич ки ауто ри Ни бур, Мор ген тау, Ке нан, чак и Ки син џер) 
би ли су оба зри ви и уме ре ни, она ко ка ко је то са ве то вао Ту ки
дид. Да на шњи екс еп ци о на ли сти ве ли ча ју аме рич ку си лу.

Обе ћа ње уда ра уна пред (pre emp ti ve stri ke), ко ји по ве ља 
УН од би ја као фор му агре си је, из у зев ка да је не ка агре си ја 
очи то ими нент на, је сте фор му ла за ха ос, ако сва ђе из би ја ју 
око то га ко ли ко је за и ста хит на по тре ба за ан ти ци па циј ску 
са мо од бра ну. Фран цу ски аутор Пјер Аснер сма тра „да се до
ку мент ни кад не ре фе ри ше на УН као те ло чи је би уво ђе ње 
би ло ја сно по треб но. САД би би ле те ко је би су ди ле и ле ги
тим но сти соп стве них пре вен тив них на сил них чи но ва, и 
они ма дру гих“.46

Ол брај то ва та да опи су је САД као нео п ход ну на ци ју (the 
in di spen sa ble na tion). Као што је при ме тио Аснер (Has sner), 
„Сје ди ње не др жа ве су при ти ска ле Ср би ју у сла ње Ми ло ше ви

45 Асо ци ја ци ја на чу ве ни аме рич ки ве стерн са Га ри Ку пе ром.

46 Ви де ти: Pi er re Has sner, „De fi ni ti ons, Doc tri nes, Di ver gen ces,” Na ti o nal In te rest 
69, Fall 2002; Char les Ma i er, „An Ame ri can Em pi re? Em pi re?” Har vard Ma ga zi ne, 
No vem berDe cem ber 2002. Пјер Аснер зву чи са свим дру га чи је но у вре ме гра
ђан ског ра та у БиХ, ка да је чвр сто ста јао уз ин те лек ту ал не па ри ске кру го ве 
ко ји су Ср бе сма тра ли но вим на ци сти ма, а зду шно по др жа ва ли исла ми сту 
Али ју Изет бе го ви ћа.
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ћа у Ха шки три бу нал, али од би ја ју да при хва те ју рис дик ци ју 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да на са ме се бе“.47

Пред ло же на стра те ги ја има ла је три ка рак те ри сти ке 
од го ва ра ју ће свом мо рал ном ка рак те ру. Би ла је пред ло же на 
као: pre emp ti ve stri ke, in ter ven tion, uni la te ral ac tion. 

По сто ји чврст слу чај ши ре ња мо рал ног ле ги ти ми те та 
вој не ак ци је у си ту а ци ја ма ху ма ни тар не ин тер вен ци је (Со
ма ли ја, Ру ан да, Ко со во), али „зах те ва на вред ност прин ци па 
не ин тер ве ни са ња мо ра да се при зна и за шти ти“.48

Pre emp ti ve mi li tary in ter ven tion, си гур на ин тер вен ци ја 
пред ви ђе на у нај ек стрем ни јим слу ча је ви ма, еро ди ра основ не 
прин ци пе ме ђу на род ног пра ва. До зво ља ва ње ко ри шће ња си
ле, уне то у По ве љу УН, је сте про ши ре ње мо рал ног прин ци па 
да си ла не би тре ба ло да се за зи ва бр зо и ола ко.

I. 4. Обама, Путин и други о америчкој изузетности 
најновијег доба

„Ве ру јем у аме рич ку из у зет ност, баш као што по до
зре вам да Бри тан ци ве ру ју у бри тан ску из у зет ност, а Гр ци 
у грч ку,“ ре као је Оба ма на прес кон фе рен ци ји у Стра збу ру 
2009. У из бор ној кам па њи у Ко ло ра ду, Оба ма ка же: „Ми и да
ље има мо нај бо ље рад ни ке на све ту. Има мо нај бо ље пред у зи
ма че на све ту. Има мо нај бо ље на уч ни ке и ис тра жи ва че на 
све ту, нај бо ље ко ле џе, нај бо ље уни вер зи те те на све ту. Ми 
смо и да ље мла да на ци ја, и има мо нај бо љу ра зно ли кост та
лен та и оштро ум но сти“.49 

У увод ни ку „Њу јорк тај мса“ 2013., Пу тин на гла ша ва 
зна чај УН, а уз то ин си сти ра ка ко је опа сно сма тра ти Аме ри
кан це из у зет ним. „По сто је ве ли ке зе мље и ма ле зе мље, бо га те 
и си ро ма шне, оне са ду гим де мо крат ским тра ди ци ја ма и они 
ко ји и да ље тра га ју за пу тем де мо кра ти је. И њи хо ве по ли
ти ке се раз ли ку ју. Ми смо раз ли чи ти, али ка да за тра жи мо 

47 Ви де ти: Pi er re Has sner, The Uni ted Sta tes: The Em pi re of For ce or the For ce of Em
pi re, Cha il lot Pa pers No. 54 Sep tem ber 2002.

48 У: „New Ro me, New Je ru sa lem,” Wil son Qu ar terly, Sum mer 2002.

49 Ви де ти: World News Daily In for ma tion Cle a ring Ho u se, 9 Aug 2012., RT.
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бла го сло ве Го спо да, не сме мо да за бо ра ви мо да нас је Го спод 
ство рио јед на ким.“50 

У ши рем кон тек сту, ка да ка жу да су „из у зет ни.“ Аме ри
кан ци не твр де да су бо љи од дру гих на ро да. Но, уве ре ни су да 
су САД по све ће не уни вер зал ним прин ци пи ма људ ске сло бо
де и за сно ва не на уни вер зал ним исти на ма, ко је ба шти не сви 
љу ди  не са мо Аме ри кан ци. Сма тра ју, да кле, да су ја сно раз
ли чи ти од дру гих на ци ја, ко је не де фи ни шу се бе на осно ва ма 
јед на ко сти. Аме рич ки Устав је и сам из у зе тан, сма тра ју, јер 
има 226 го ди на, у ери ка да се про се чан на ци о нал ни устав ме
ња сва ке ге не ра ци је. Ру ски устав, на при мер, да ти ра из 1993.51

Ме тју Спал динг из тинктан ка Хе ри тиџ (He ri ta ge) при
па да ве ћи ни ис тра жи ва ча у по ли тич ким на у ка ма ко ји на ста
вља ју нај бо љу аме рич ку тра ди ци ју ус трај ног осве жа ва ња на
ци о нал ног осе ћа ња из у зет но сти:„ Наш Устав да је аме рич кој 
вла ди мо ћи ко је јој тре ба ју да обез бе де фун да мен тал на пра ва 
на жи вот, сло бо ду, и те жњу ка сре ћи. Вр хун ски циљ обез бе ђи
ва ња тих пра ва и огра ни ча ва ња вла де је сте да се за шти ти 
људ ска сло бо да. Та сло бо да омо гу ћу је ин сти ту ци је ци вил ног 
дру штва – по ро ди цу, шко лу, цр кву и при ват не асо ци ја ци је 
– да бу ја ју, ства ра ју ћи оби ча је и вр ли не ко је су нео п ход не за 
сло бо ду.“52

Ре ци мо и да аме рич ка из у зет ност као по јам по ти че из 
XIX сто ле ћа. Пре ма по кој ном по ли тич ком со ци о ло гу Сеј му ру 
Мар ти ну Лип се ту, ко ји је сма тран јед ним од нај ве ћих ауто ри
те та по овом пи та њу, аме рич ка је ди на иде о ло ги ја „мо же да се 
опи ше у пет ре чи: сло бо да, ега ли та ри зам, ин ди ви ду а ли зам, 
по пу ли зам и la is sez fa i re.“53

Ме ђу тим, у УН је Оба ма ре а фир ми сао, кра јем сеп тем
бра 2013., же љу Ва шинг то на да се ан га жу је у по сло ви ма дру
гих др жа ва, по себ но на Бли ском Ис то ку. Под се тио је на ста ру 
аме рич ку ме си јан ску „фа лин ку“: „Ја ве ру јем да Аме ри ка мо ра 

50 Ци ти ра но у: Rich Tuc ker, „Pu tin and Oba ma: Ta king Ex cep ti on on Ame ri can 
Ex cep ti o na lism“, Sep tem ber 13, 2013.

51 Ibid.

52 Ви де ти: Ka ren Tu multy, „Ame ri can ex cep ti o na lism, ex pla i ned,“ The Was hing ton 
Post, Sep tem ber 12, 2013.

53 Ви де ти: No am Chomsky, Abu ses of Re a lity.”Ame ri can Ex cep ti o na lism And The 
Oba ma Doc tri ne, Oc to ber 06, 2013.
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да оста не ан га жо ва на за на шу соп стве ну без бед ност. Али, ја 
та ко ђе ве ру јем да је свет због то га бо љи. Не ки мо гу да се не 
са гла се, али ја ве ру јем да је Аме ри ка из у зет на – де ли мич но 
за то што смо по ка за ли во љу, пре ко жр тво ва ња у кр ви и дра
го це но сти, да уста не мо не са мо за на ше уске са мо  ин те ре се, 
већ за ин те ре се свих.“54

Ерик Драј тсер, не за ви сни аме рич ки ге о по ли то лог сма
тра да оно што Оба ма ка же у по гле ду аме рич ке из у зет но сти 
„не ма ни ка кве ве зе са мо рал ним ка рак те ром, или етич ком 
'шмин ком' зе мље. То има све ве зе са Сје ди ње ним др жа ва ма ко
је ус тра ја ва ју да до ми ни ра ју по ли тич ки, еко ном ски, вој но и 
дру га чи је сву да где ви де да им од го ва ра.“ У су шти ни, на ста вља 
Драј тсер, оно што би тре ба ло да раз у ме мо је сте је зик ко ји 
Оба ма ко ри сти. То ни је са мо да ка же да су не ка ко „САД из над 
дру гих зе ма ља. Сје ди ње не др жа ве су из над ме ђу на род ног за
ко на, из над са мих ин сти ту ци ја ко је УН пред ста вља ју, те да 
су из над све га што се де си ло од Дру гог свет ског ра та. Дру гим 
ре чи ма, то је прин цип 'might is right.’“ Драј тсер твр ди да је тај 
прин цип „тре ни ран као ре то ри ка, као на чин за Сје ди ње не 
др жа ве ка жу: ‘ми ће мо да при ча мо при чу о по де ље ној од го вор
но сти и по де ље ном гло бал ном ру ко во ђе њу, али ка да до то га 
до ђе  ми смо САД и сва ко или стаје иза нас, или нам се су
прот ста вља.“ Драт сер је уве рен да би уме сто сво је из у зет но
сти, Сје ди ње не др жа ве тре ба ло „да пре и спи та ју сво ју гло бал
ну по зи ци ју и да се угле да ју на ли де ре по пут Пу ти на, Ки не за 
и дру гих ак те ра ши ром све та, ко ји су за го ва ра ли опре зност, 
ме ђу на род ни за кон и по што ва ње ме ђу на род ног за ко на, јер 
са мо кроз ове по зи ци је ми ће мо за пра во да кре не мо на пред и 
ство ри мо не ку вр сту трај ног ми ра у Си ри ји и дру где.“55

Шкот ски по ли то лог Ри чард Ро уз је 1989. го ди не за бе
ле жио да и нај ве ћи део аме рич ких исто ри ча ра сле ди из у зет
ност. Он су ге ри ше да ти исто ри ча ри ова ко про су ђу ју: „Аме
ри ка мар ши ра уз дру га чи ји бу бањ. Ње на је дин стве ност се 
ту ма чи би ло ко јим, или ра зно ли ким раз ло зи ма: исто ри јом, 

54 Ви де ти: U.S. Pre si dent Ba rack Oba ma ad dres ses the 68th Uni ted Na ti ons Ge ne ral 
As sembly at UN he a dqu ar ters in New York, Sep tem ber 24, Re u ters / Mi ke Se gar, 
2013.

55 Ви де ти: Eric Dra it ser, „Ame ri can ex cep ti o na lism an ‘out da ted’ con cept“, Sep tem
ber 28, 2013., Re u ters / Mi ke Bla ke.
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ве ли чи ном, по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и кул ту ром. Об ја
шње ња ра ста вла де у Евро пи ни су оче ки ва на да од го ва ра ју 
аме рич ком ис ку ству, и vi ce ver sa.“56 

Пре ма Ви ки пе ди ји, у аме рич кој на у ци су та ко зва ни 
пост на ци о на ли сти пот пу но од ба ци ли аме рич ку из у зет ност, 
али су они у вид ној ма њи ни и да ље. Твр де да САД ни су рас
ки ну ле са европ ском исто ри јом. Да кле, Сје ди ње не др жа ве су 
за др жа ле кла сне не јед на ко сти, ра сно за сно ва не не јед на ко
сти, им пе ри ја ли зам и рат. Шта ви ше, они ви де да ви ше на ци ја 
ула зи у не ки об лик из у зет но сти.57

Чак и ако раз ма тра мо са мо де ло ве пре бо га тог до си јеа 
„аме рич ка из у зет ност“, ја сна нам је огром на раз ли ка у свим 
па ра ме три ма џи нов ске Ва шинг тер не и ма ју шне Ср би је. Но, 
то је за му дру по ли тич ку кла су и иза зов за ства ра ње бу ду ће 
чвр сте, ви зи о нар ске, сло бо дар ске, др жа во твор не стра те ги је 
др жа ве Ср би је.

I. 5.  Америка, „земља-свет“, планетарна кројачница

У за вр шни ци пре го во ра о КиМу ја сно је да је пре суд
ни фак тор (pri me mo ver) и да ље Ва шинг тер на, а да су ЕУ и 
Ру си ја тек игра чи у тој ге о по ли тич кој игри (players). Емо ци је 
спре ча ва ју мно ге ана ли ти ча ре (ме ђу ко ји ма ве ћи на не по се
ду је до вољ на зна ња из ге о по ли ти ке) да у сво јим про ми шља
њи ма о бу дућ но сти на шег ре ги о на спо зна ју ди мен зи је мо ћи 
(и си ле) САД. У про че ље ана ли зе тре ба да се ста ви нео бо ри
ва, за це мен ти ра на ге о стра те гиј ска чи ње ни ца овог про сто ра, 
ба за „Бонд стил“, по са ђе на у ме тар тач но на тзв. стра те гиј
ској Цви ји ће вој ли ни ји. Да кле, Аме ри кан ци су ов де да оста ну 
(he re to stay). Ка да смо ову суд бо но сну (по срп ску др жа ву и 
ре ги он Ју го и сто ка) ге о по ли тич ку да ту „сва ри ли“, по гле дај мо 
ста ње Аме ри ке на пла не ти.

Мно ги у све ту још увек не уоча ва ју тран сфор ма ци ју 
САД као хи перси ле, и постмо дер но дру штво, у истин ску 

56 Ви де ти: Ric hard Ro se, “How Ex cep ti o nal is the Ame ri can Po li ti cal Eco nomy?”, 
Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly (1989), pp 91115. 

57 Видети више: Da vid W. No ble, De ath of a na tion: Ame ri can cul tu re and the Еnd 
of Еxcep ti o na lism, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 2002.
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„зе мљусвет“. Уз све кри ти ке ко је сти жу на адре су во де ће зе
мље све та, САД и да ље чвр сто др же мо но пол тех но ло ги је и 
до ми на ци је над фи нан си ја ма пла не те. Оне су њен не при ко
сно ве ни тех но ло шки мо тор. Тех но ло шки јаз Аме ри ка уве
ћа ва чак и пре ма раз ви је ним зе мља маса ве зни ца ма. У вој на 
ис тра жи ва ња САД ула жу и да ље 10 пу та ви ше не го оста ле 
зе мље све та, а го ди шњи вој ни бу џет ни ка ко им не спа да ис
под 700 ми ли јар ди до ла ра. 

Про сто је не ве ро ват но, али исти ни то: пре са мо два де
се так го ди на, по ка за ло је јед но ис тра жи ва ње у Ва шинг то ну, 
две тре ћи не чла но ва аме рич ког Кон гре са ни је по се до ва ло па
со ше!58 Зар аме рич ки по ли ти ча ри не ма ју по тре бу да упо зна ју 
спољ ни свет, не ма ју же ље да упо зна ју дру ге кра је ве и кул ту
ре?! И та кви и да ље пре тен ду ју да као ме си је упра вља ју чо ве
чан ством и во де га аме рич ким пу те ви ма у бу дућ ност.

У вој ном сми слу САД да нас не ма ју вој ну ин фра струк
ту ру да мо гу да де ла ју као им пе ри ја, јер су и оне уки ну ле вој
ну оба ве зу, па им је те шко да из во де ма сив не опе ра ци је win
win (две си мул та не опе ра ци је, ве ли чи не оних у Ира ку). Да нас 
је аме рич ка стра те ги ја при лич но за ста ре ла, тре ба јој озбиљ
на до ра да. Вој ни ке са да ан га жу ју ме ђу плеб сом и со ци јал ним 
очај ни ци ма. Ма ме „Ла ти но се“, Азиј це и дру ге да ги ну у аме
рич ким осва јач ким ра то ви ма за ре сур се, уз до би ја ње „зе ле не 
кар те“, или др жа вљан ства за сво је по ро ди це.

НА ТО је за САД да нас умно го ме ре то ри ка. Струч ња ци 
већ одав но пре по ру чу ју гра ђе ње но ве вер зи је НА ТОа, кон
цен три са ну на ан ти те ро ри стич ку бор бу и на ја ку шпи ју на жу 
ко ја би успе шно пред у пре ђи ва ла те ро ри зам, па се аме рипчки 
вој ни стра те зи ти ме ба ве од ин тер вен ци је на Бал ка ну.

САД и Евро па се у ме ђу вре ме ну не пре ста но уда ља ва ју и 
јаз ме ђу њи ма се по ве ћа ва. На ро чи то се то оли ча ва у раз ли ка
ма у по и ма њу све та јав них мне ња Евро пе и Аме ри ке. Се ти мо 
се са мо ре цеп ци је ра та у Ира ку по нов ног оду ше вље ња огром
ног де ла аме рич ког на ро да још јед ном њи хо вом кри ми нал
ном ин тер вен ци јом. 

Ипак, спрам но вог моћ ног пла не тар ног клу ба, „Г20“, 
ко ме глав ну уло гу игра ју Ки на, Ру си ја, Ин ди ја, Бра зил и Ју
жна Афри ка  БРИКС, Аме ри ка и Евро па оста ју део истог 
58 Ци ти ра но у: Alain Minc, Ce mon de qui vi ent. Gras set, 2004
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фрон та, па ће и њи хо ве стра те ги је сва ка ко умно го ме мо ра ти 
да оста ну иден тич не и да при ме њу ју и да ље атлант ску со ли
дар ност. Евро пу на то оба ве зу је усво је ни мо дел ка пи та ли зма 
из Аме ри ке, о че му све до чи и не рас ки ди ва ве за Ко ми си је у 
Бри се лу и аме рич ке Фе де рал не тр го вин ске ко ми си је, те ла ко
ја дик ти ра ју при вре да ма ве ћи не пла не те. 

Но, све прог но зе озбиљ них и не пот ку пљи вих еко но ми
ста у све ту го во ри ле су још од по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма, да 
ће ак ту ел ни ка пи та ли зам до жи ве ти уда ре ка кве ни је ни ко од 
екс пе ра та мо гао ни да за ми сли до не дав но. И то се већ и де си
ло – од еко ном ске кри зе 2008., пла не та се још опо ра вља. Ме
ђу тим, свет осва ја ка пи та ли зам ко ји сти же из си ро ма шног 
де ла све та, са соп стве ном фи ло зо фи јом екс пан зи је ки не ско 
 ин диј ско  ин до не зиј ско  бра зил ско, мо жда и ја пан ског ти
па ка пи та ла. Струч ња ци твр де ка ко Ки на већ да нас ни је ви ше 
„аме рич коевроп ска ра ди о ни ца за про сте и ма ње ком пли ко ва
не ин ду стриј ске ра до ве, већ да му ње ви том бр зи ном до ма шу је 
и по зи ци ју истин ског ри ва ла.“

Упр кос свим еко ном ским и по ли тич ким ме на ма пла
не те, мо же мо да оче ку је мо ка ко ће Аме ри ка и у бу дућ но сти 
ви ше би ти изо ла ци о ни стич ка, ви ше ре ак тив на не го про ак
тив на, и да ље по ли тич ки ме си јан ска. Увек ће би ти за ини ци
ја ти ву у ак ци ји, би ло да кре ће на Марс, или на Се вер ну Ми
тро ви цу.

Ме ђу тим, и да ље не сум њи во пред ста вља ју огле да ло 
чи та вог чо ве чан ства, ње го ву на уч нотех но ло шку аван гар ду, 
али че сто и ње гов зло че сти од раз. Но, и САД ула зе у пе ри
од те мељ не тран сфор ма ци је, чак и ме та мор фо зе. Њу је ан ти
ци па циј ски са гле дао, још 1952., бри тан ски пре ми јер Ха ролд 
Мак ми лан: „На ма пре ти, од Аме ри ка на ца, јед на ме ша ви на 
са жа ље ња и пре зи ра. Они су се на ме ра чи ли на наш по ли тич
ки и тр го вин ски ути цај сву да ши ром све та. То је за пра во чу
дан на род. Мо жда је на ша гре шка што на ста вља мо да на њих 
гле да мо као на ан гло  сак сон ски на род. Њи хо ва крв је од сад 
ве о ма из ме ша на: то је ла тин ска и сло вен ска ме ша ви на, са до
брим де лом Не ма ца и Ира ца“.59

Да нас де мо граф ски по да ци алар ми ра ју аме рич ке струч
ња ке и на го не их на хра бри је про јек ци је бу дућ но сти „зе мље
59 Ци ти ра но у: Alain Minc, Ce mon de qui vi ent. Gras set, 2004
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све та“. Јер, сва ки осми Аме ри ка нац ро ђен је ван те ри то ри је 
САД. Аме рич ки „mel ting pot“ но вог сто ле ћа са чи ња ва ће Хи
спа њол ци, Ки не зи, Ин диј ци, Ара пи, ко ји ће за јед но уско ро 
јед но став но пре пла ви ти не гда шњу де мо граф ску по тку вас
пов ско  ир ско  је вреј ско  не мач ко  сло вен ске про ве ни јен
ци је, са на тру ха ма африч ке.60 Ка ли фор ни ја и Тек сас ла га но се 
пре тва ра ју у цар стви је шпан ско  ла ти но а ме рич ке кул ту ре, 
са до ми нант ним ста нов ни штвом, ко је ко ри сти шпан ски ви
ше не го ен гле ски је зик. Ни је чу до што је одан де и лан си ра на 
но ва вер зи ја аме рич ке хим не – на шпан ском. Већ са ми Хи
спа њол ци у овом ча су су пре ма ши ли број Цр на ца, са че тво
ро стру ко ви шом сто пом ра ђа ња од дру гих ет нич ких гру па
ци ја у САД. Њи ма се при бли жа ва ју и азиј ске гру па ци је, пре 
све га Ин диј ци и Ки не зи, ко ји де мон стри ра ју де мо граф ску 
екс пло зи ју мла дих на ро да, ка кву смо има ли и са ми при ли
ке да ис ку си мо од 1945. до 1999. на КиМу. О упра во ре че
ном све до чи на су мич на по се та би ло ком ко ле џу, или основ
ној шко ли ши ром САД, где вр ви од мла дих из Ази је и дру гих 
кра је ва пла не те.

Ме ђу ви дљи вим фе но ме ни ма Аме ри ке је и раст зна ча ја 
ре ли ги је у дру штву. Јед но ис тра жи ва ње из 2004. го ди не по
ка за ло је да чак 78 од сто Аме ри ка на ца ве ру је у Бо га, а јед на 
тре ћи на ре дов но иде на вер ске слу жбе. Ли бе рал ни ми сли о
ци и ана ли ти ча ри Аме ри ке овај фе но мен ви де као сво је вр
сни „мен тал ни ри кверц“, јер у тре ћи ни др жа ва за бра ње но је 
уче ње дар ви ни зма, ко ји уда ра на Би бли ју. Да не по ми ње мо 
је зо ви то при су ство смрт не ка зне у број ним аме рич ким др
жа ва ма.61

60 Ibid.

61 Овај по да так те шко мо же да се схва ти из пер спек ти ве Ср ба у БиХ и на 
КиМу. За што су са то ли ком рав но ду шно шћу вој ни ци Ва шинг тер не по
сма тра ли ка ко су Шип та ри од сре ди не ју на 1999. бе сти јал но и при ми тив но 
уни шта ва ли срп ске ма на сти ре и цр кве, а не ки од тих вер ских обје ка та су 
пред ста вља ли хри шћан ску европ ску ба шти ну? За што су њи хо ви офи ци
ри до зво ли ли да шип тар ски мла ди ћи (ко ји ве ру ју у Ала ха, ка жу) 17. мар та 
2004., ди вљач ки ја шу по кр сто ви ма цр ка ва на КиМу? Је су ли уоп ште део 
тог ве ру ју ћег аме рич ког на ро да из гор ње ста ти сти ке, ако су нас бом бар до
ва ли и на Ус крс 1999? О овом ди вља штву аме рич ке ин ди фе рент но сти пре ма 
вер ским осе ћа њима срп ског на ро да у Ср би ји, чак и пер верз но сми шље ним 
вој ним деј стви ма оси ро ма ше ним ура ни ју мом, вре ди да пси хи ја три и пси
хо а на ли ти ча ри, пси хо ло зи, ет но ло зи и дру ги, про у че мен тал ни склоп по
ли тич ке кла се Ва шинг тер не. На ро чи то ка ко се ду бо ко осе ћа ње из у зет но сти 
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На дру гој стра ни, опет, мно штво је до ка за о аван гард
но сти Аме ри ке, на ро чи то на пла ну обра зо ва ња, ис тра жи ва
ња, вр хун ских тех но ло ги ја. Аме рич ки уни вер зи те ти већ де
це ни ја ма обра зу ју ли де ре пла не те, ка ко на дру штве ном, та ко 
и на на уч ном, вој ном пла ну. САД има ју не ве ро ват ну мре жу 
од пре ко 1.600 Уни вер зи те та (sic!), са пре ко 650.000 стра них 
сту де на та (а по ло ви на су Азиј ци). На ли сти 10 во де ћих уни
вер зи те та пла не те, осим ен гле ских Окс фор да и Кем бри џа, 8 
су ре дов но аме рич ки чла но ви чу ве не „Ај ви ли ге,“ (Ivy Le a
gue), уни вер зи тет ске гру па ци је нај ја чих.62 Са свим је ја сно да у 
САД да нас и да ље оби та ва пла не тар на моћ зна ња. Та мо се та
ко ђе не пре ста но фор ми ра ју ка дро ви за свет ске по сло ве, ко
ји пред ста вља ју пла не тар ну хи перкла су, спрем ну да оба вља 
за дат ке моћ не хи перси ле у би ло ко јој зе мљи све та.

Алан Менк, фран цу ски еко но ми ста и струч њак за Аме
ри ку, ова ко је ви део САД бу дућ но сти. „За ми сли мо вре ме, кроз 
20 го ди на, ка да бу ду у САД за се да ли за јед но Пред сед ник, чи ја 
је мај ка да ле ки по то мак африч ког ро ба и оца Ки не за, хи спан
ски пот пред сед ник, си ноаме рич ки др жав ни се кре тар, ин до
аме рич ки се кре тар од бра не, са мо жда као тек обич ним се кре
та ри ма за се да ња, јед ним уни вер зи тет ским ка дром wasp,63 и 
бив шим ру ко во ди о цем не ког think tanka, по том ком ли ни је 
не мач ких Је вре ја“.64

аме рич ког на ро да пер верз но из ме ша ло са очи тим зло чи нач ким по ри ви ма, 
што све за јед но сра мо ти све ко ји чи не Ва шинг тер ну. Ка ко то да му сли ма не 
по све ту Ва шпинг тер на не сме да бом бар ду је и уби ја на Ра ма зан и дру ге њи
хо ве вер ске пра зни ке, а Ср бе хри шћа не с на ро чи тим ужи ва њем бом бар ду ју 
баш на њи хо ве нај ве ће тра ди ци о нал не вер ске пра зни ке, Бо жић и Ус крс?

62 Кор нел, Бра ун, Бер кли, МИТ, Ко лам би ја, Дарт мут, Дјук, Хар вард, Пен сил ва
ни ја, Прин стон, Јејл и Стан форд, нај че шће су на тој ли сти, као и 2013. 

63 WASP, акро ним за: Whi te An glo Sa xon Pro te stant, гру па ци ја ко ја је ду го вла да
ла Аме ри ком, а да нас већ пред ста вља „угро же ну вр сту,“ у „зе мљисве ту“ где 
све ви ше пре вла да ва ју не  европ ски ста нов ни ци САД.

64 Ци ти ра но у: Alain Minc, Ce mon de qui vi ent. Gras set, 2004
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I. 6.  Вашингтерна надзире планету 

„При род но, ни је би ло на чи на да се са зна да ли смо у не
ком тре нут ку би ли над зи ра ни. Ко ли ко пу та, и сле де ћи ка кав 
план, По ли ци ја Ми шље ња се ка чи ла на би ло ко ју ли ни ју, ни ко 
ни је мо гао да зна“.65 

По сле афе ре Сно у ден сле ди та лас про те ста број них аме
рич ких са ве зни ца, јер Аме ри кан ци још јед ном де мон стри
ра ју сво ју ап со лут ну тех но ло шку и на сил нич ку по ли тич ку 
моћ – шпи ју ни ра ју ко га год сма тра ју да тре ба, јер то на ла же 
аме рич ки на ци о нал ни ин те рес. Су штин ски, са ве зни це НА
ТО пак та, иако про те сту ју, у по зи ци ји су „по моћ ног осо бља“, 
го то во иден тич но по зи ци ји со вјет ских са ве зни ца у Вар шав
ском пак ту, ко је ни о че му ни су од лу чи ва ле, а Мо сква их ни 
за шта ни је пи та ла. Не кад Ко мин тер на – да нас Ва шинг тер на!

Не у та жи ва пер верз на же ља са вре ме не ци ви ли за ци је 
да све ви ди и све зна о сва ко ме, зна чи оства ри ва ње истин ске 
„по ли ци је сли ка“, на ред них ге не ра ци ја не га тив не ан ти ци па
ци је Ор ве ла. Фо ку си ра но и је згро ви то об ја шње ње до ла зе ћих 
про бле ма пру жа ју го ди на ма у САД ко је, уз сву кри зу, же ле 
да за др же по зи ци ју пла не тар ног pri me mo ver-а, глав ног по кре
та ча. САД, на сто је да пред ња че у но вим во де ћим ин ду стри
ја ма – ин фор ма тич кој тех но ло ги ји и би о тех но ло ги ји. Под се
ти мо са чим се су о ча ва ју ад ми ни стра ци ја Оба ме и ње го вих 
на след ни ка:

1. Аме рич ка вла да го ди на ма ра ди на ко лек ци о ни са њу 
ета ло на ДНК свих ухап ше них, као и број них ими гра
на та, у ве зи са сва ким фе де рал ним зло чи ном.

2. Ма ка ко скан да ло зно из гле да ло, али САД раз ви ја ју 
тех но ло ги ју ко ја ће де тек то ва ти и де ко ди ра ти це ре
брал не ак тив но сти, што је по тен ци јал но ис ко ри стљи
во у обла сти одр жа ва ња ре да. То ће зна чи ти де тек
то ва ње на раз да љи ну „сум њи ве мо жда не ак тив но
сти“опа сне по аме рич ку др жа ву.

3. Уз до би ја ње но вих га џе та за рад, Ад ми ни стра ци ја за 
без бед ност у пре во зу има и про грам „де тек то ва ња по
на ша ња“, за уоча ва ње „опа сних пут ни ка у ави о ну, по

65 Ци тат из: Џорџ Ор вел, 1984 
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мо ћу суп тил них ин ди ка ци ја на чи на њи хо вог ре а го ва
ња“.

4. Сво је вре ме ни се кре тар за Уну тра шњу без бед ност, 
Мајкл Чер тоф, на ја вио је да ће ак ти ви ра ти но ву кан
це ла ри ју за до ма ће над зи ра ње са те ли том, упр кос кри
ти ка ма Кон гре са.

По сто је та ко ђе и ис тра жи ва ња о над зи ра њу (ста нов
ни штва) у Ује ди ње ном кра љев ству, Аустра ли ји и Не мач кој 
и још не ко ли ким др жа ва ма. Уса мље ни сло бод ни пре о ста ли 
ду хо ви на За па ду уве ре ни су да над зи ра ње не ма ве зе са кон
тро лом и ди сци пли ном дру штва. Су штин ско пи та ње је за што 
је тим дру штве ним кон тро ло ри ма све та по треб но још ви ше 
кон тро ле, кад су већ ус пе ли да под јар ме дух гра ђа на ме ди ји
ма. То је оства ре но пре све га мо бил ним те ле фо ни ма  тех но
ло шким мон стру ми ма ко ји про жди ру вре ме гра ђа ни ма пла
не те, те та ко пра зне њи хо ве џе по ве на пол зу гло бал ног еко
ном ског си сте ма ала вог ка пи та ли зма. У бли ској бу дућ но сти 
ће си гур но до ћи до то тал ног за си ће ња ова квим про из во ди ма 
ко ји из ви то пе ра ва ју жи вот чо ве ка. Но, још увек су мо бил ни 
те ле фо ни зго дан на чин кон тро ле ста нов ни штва сва ке зе мље 
пла не те, јед но став ним „чи по ва њем“ „мо бил них ма лих мон
стру ма“. 

У све ту је без бед ност у све ве ћој ме ри пре текст за по ве
ћа ну др жав ну ре пре си ју, што све ви ше де гра ди ра де мо кра ти
ју. По ли циј ске др жа ве се по ма ља ју све агре сив ни је, јер ра сте 
страх вла сто др жа ца од на сил них из ра за не за до вољ ства све 
па у пе ри зо ва ни јих гра ђа на (кра ђе, пљач ке, по бу не). То вре
ме до ла зи, због про ре ђи ва ња ре сур са, због све ве ћег бро ја 
дру штве но ис кљу че них и си ро ма шних. Да нас сла би кри тич
ки сми сао, за хва љу ју ћи про па ган ди и усло вља ва њу, на чи ну 
жи во та ко ји не оста вља ни вре ме на, ни енер ги је за про ми
шља ње, и за хва љу ју ћи на па ду на ин ди ви ду ал не енер ги је (ру
жно ћа ур ба ни зо ва них жи вот них сре ди на, стрес, хе миј ско и 
елек тро маг нет но за га ђе ње, па тво ре на хра на, тран ки ли за ни. 
Не ки то на зи ва ју и про гра ми ра ним кра јем де мо кра ти је. Аме
ри кан ци сво јим на пред ним тех но ло ги ја ма над зи ра ња нај бо
ље илу стру ју оправ да ност по ме ну тих стра хо ва ња. 
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I. 7.  Пуни спектар доминације, мит доброг рата  
и америчке прес-титутке, по Вилијаму 
Блуму 

Ви ше од шест де це ни ја, рат на ма ши на Сје ди ње них др
жа ва је би ла на ауто мат ском пи ло ту. Од Дру гог свет ског ра та 
ми смо би ли усло вље ни да ве ру је мо ка ко су мо ти ви Аме ри ке 
у 'из во зу' де мо кра ти је. Ча сни Ви ли јам Блум ва жи за во де ћег 
ди си дент ског хро ни ча ра спољ не по ли ти ке Сје ди ње них др жа
ва. На пи сао је кон тро верз ни бест се лер Ro gue Sta te. Он ка же 
да, осим ако лаж не бу де знат но ви ше про у ча ва на, и док аме
рич ки на род не схва ти у пот пу но сти пла не тар ну пат њу ко ју 
је аме рич ка по ли ти ка иза зва ла, ни ка да не ће мо би ти ка дри да 
за у ста ви мо мон стру ма.

Тај на раз у ме ва ња спољ не по ли ти ке САД је то да не ма 
тај ни. У прин ци пу, чо век има по те шко ћа да бр зо уви ди ка ко 
Сје ди ње не др жа ве од у век на сто је да до ми ни ра ју све том, те за 
ко ји циљ су спрем не да ко ри сте сва нео п ход на сред ства. Ка да 
чо век јед ном то схва ти, мно го од на о ке кон фу зи је, кон тра
дик ци је и дво сми сле но сти ко ји окру жу ју по ли ти ке Ва шинг
то на, иш че за ва ју. Да би из ра зио ово на сто ја ње за до ми на
ци јом ну ме рич ки, чо век мо же да при хва ти чи ње ни це по пут 
оних да су од кра ја Дру гог свет ског ра та Сје ди ње не др жа ве 
на сто ја ле: да сру ше ви ше од 50 стра них вла да, од ко јих је ве
ћи на би ла де мо крат ски иза бра на; знат но су се ме ша ле у де мо
крат ске из бо ре у ба рем 30 зе ма ља; по ку ша ле су да уби ју ви ше 
од 50 стра них ли де ра; ба ца ле су бом бе на на род од ви ше од 30 
зе ма ља; по ку ша ле да угу ше по пу ли стич ки, или на ци о на ли
стич ки, по крет у 20 зе ма ља.

Блум без око ли ше ња под се ћа, као ис кре ни ан тифа ши
ста, на „шу ња ју ће тра го ве“ и по пу лар ност не мач ких на ци
стич ких сло га на у са вре ме ном ен гле ском аме рич ком је зи ку: 
„Si eg Heil! – Жи ве ла по бе да! Ar be it macht frei  Рад осло ба ђа! 
Denn he u te gehört uns De utschland und mor gen die gan ze Welt  
Да нас Не мач ка, су тра свет! Ich ha be nur den Be fe hlen ge horcht! 
– Ја сам са мо сле дио на ре ђе ња!“ На че ло ли сте ста вља ме ђу
на род но нај по зна ти ји сло ган, онај из не мач ке хим не, ка ко у 
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Хи тле ро во до ба, та ко и да нас, за вла де Ан ге ле Мер кел : De
utschland über al les – Не мач ка из над све га.66 

Да се на ци стич ки дух „за па тио“ у ва жном сег мен ту аме
рич ког си сте ма – вој сци, аутор по ка зу је ана ли зом сај та Ва
зду хо плов ства Сје ди ње них др жа ва (www.air for ce.com). Шо
ки ра ла га је већ пр ва стра на, на сло вље на „Abo ve all“(„Из над 
све га“). И ка да је по ми слио да се све не ви но од но си на ави о
не, ушао је на дру ги линк (www.air for ce.com/ac han ging world), 
на ко ме је по но вље но „Abo ve all“. И не ве ро ват но, сло ган се 
по на вља на пр вој стра ни свих дру гих лин ко ва – „Air Do mi
nan ce,“ „Spa ce Do mi nan ce “ и „Cyber Do mi nan ce.“ И Блум ка
же: „Ако они пла ни ра ју но ви 'хи ља ду го ди шњи Рајх', на дај мо 
се да њи хо ва суд би на ни је бо ља од ори ги на ла, ко ји је тра јао 
12 го ди на. Ево ка ко су џентлме ни из Пен та го на зву ча ли у не
дав ној про шло сти на те му све ми ра. 'Ми ће мо ан га жо ва ти зе
маљ ске ме те јед ног да на  бро до ве, ави о не, коп не не ме те  из 
све ми ра... Ми ће мо се бо ри ти у све ми ру. Ми ће мо се бо ри ти 
из све ми ра и ми ће мо се бо ри ти у све ми ру'.67 И још је дан ин ди
ка ти ван ци тат: ‘У по гле ду ко смич ке до ми на ци је, ми је има
мо, ми је во ли мо, и ми ће мо је за др жа ти'“.68 

И ци тат се на ста вља: „Из ра ња ју ћа си нер ги ја ко смич ке 
су пер и ор но сти, уз коп не ну, по мор ску и ва зду шну су пер и
ор ност во ди ће до До ми на ци је пу ног спек тра. Раз вој од бра не 
ба ли стич ким ра ке та ма ко је ко ри сте ко смич ке си сте ме и пла
ни ра ње за пре ци зне уда ре, ну ди уз вра ћа ње на про ли фе ра ци ју 
WMD (оруж ја ма сов ног ра за ра ња). Ко смос је, опет, ре ги он са 
ра сту ћим тр го вин ским, ци вил ним, ме ђу на род ним и вој ним 
ин те ре си ма и ин ве сти ра њи ма. Прет ње овим ви тал ним си
сте ми ма су та ко ђе рас ту ће. Кон тро ла ко смо са је спо соб ност 
да се оси гу ра при ступ ко смо су, сло бо да опе ра ци ја уну тар ко
смич ког ме ди ју ма, и спо соб ност да се од рек не дру ги ма ко ри
шће ње ко смо са, ако за тре ба“.69

66 Ви де ти: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth abo ut 
US Fo re ign Po licy and Everything El se, Zed Bo oks Ltd, Lon don, 2013.

67 Ре чи ге не ра ла Џо зе фа Еши ја (Ashy), Глав но ко ман ду ју ћег U.S. Spa ce Com
mand. У: Avi a tion We ek and Spa ce Tec hno logy, August 5, 1996, p. 51.

68 Кит Р. Хол (Hall), по моћ ник Се кре та ра Ва зду хо плов них сна га за Ко смос и 
Ди рек тор Na ti o nal Re con na is san ce Of  ce. У: Avi a tion We ek and Spa ce Tec hno
logy, August 5, 1996, p. 51.

69 Ви де ти: „Uni ted Sta tes Spa ce Com mand: Vi sion for 2020.“ Од 2002., US Spa
ce Com mand је при до да та у US Stra te gic Com mand. Ви де ти: Wil li am Blum, 
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Аме рич ки вој ни стра те зи у Стра те гиј ској ко ман ди сма
тра ју да ко смос пред ста вља фун да мен тал но но ви и бо љи на
чин да се при ме ни вој на си ла. „Ва шинг тон ска ам би ци ја за 
свет ском до ми на ци јом во ђе на је не мо ти вом ду бље де мо кра
ти је или сло бо де, пра вед ни јим све том, до крај чи ва њем си ро
ма штва или на си ља, или жи вљом пла не том, већ пре еко но
ми јом и иде о ло ги јом“, сма тра Блум.

Ка да чи та мо о но вој, чак ре во лу ци о нар ној док три ни 
во је ва ња у XXI сто ле ћу, ја сно нам је да су и Ср би 1999. са мо 
би ли екс пе ри мен тал но по ље за ра то ва ње из ва зду ха и са ве
ли ких дис тан ци, што су ис ку си ли и дру ги на ро ди, ре ци мо и 
Ли биј ци, а ра ни је Ира ча ни. На пад на КиМ 1999. је и био „су
дар хај тек од сут ног на па да ча и лоу тек при сут ног бра ни о
ца“, ка же Ви ри лио дро мо лог  пи о нир на шег до ба.70

Мајкл Па рен ти је при ме тио: „Циљ ни је са мо моћ ра ди 
са ме мо ћи, већ моћ да се обез бе ди плу то крат ска кон тро ла 
пла не те, моћ да се при ва ти зу ју и де ре гу ли шу еко но ми је сва
ке на ци је на све ту, да се из диг не на ле ђи ма на ро да сву где  
укљу чу ју ћи на род Се вер не Аме ри ке – бла го сло ва не спу та ног 
'сло бод ног тр жи шта' кор пор та тив ног ка пи та ли зма. Бор ба 
је из ме ђу оних ко ји ве ру ју да би зе мља, рад, ка пи тал, тех но ло
ги ја и тр жи шта све та тре ба ло да бу ду по све ће ни мак си ма
ли зо ва њу аку му ла ци је ка пи та ла за не ко ли ци ну, и оних ко ји 
ве ру ју да би те ства ри тре ба ло да бу ду ко ри шће не за ко му
нал ну ко рист и со цио  еко ном ски раз вој мно штва“.71

Мо же се за то про це ни ти да је за аме рич ку ели ту мо ћи 
је дан од нај ду жих и нај су штин ски јих ци ље ва спољ не по ли
ти ке би ло спре ча ва ње уз ди за ња би ло ка квог дру штва ко је 
би мо гло да по слу жи као до бар при мер ал тер на ти ве ка пи
та ли стич ком мо де лу. То је би ла су шти на Хлад ног ра та. Ку ба 
и Чи ле су би ла два при ме ра не ко ли ци не та квих дру шта ва у 
со ци ја ли стич ком та бо ру, ко ји ма су Сје ди ње не др жа ве учи
ни ле нај ви ше што су мо гле да их сру ше. Аме рич ки ли де ри 
сма тра ју да мо рал ни ауто ри тет САД је сте ап со лу тан и не про

Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth abo ut US Fo re ign Po licy and 
Everything El se.

70 Дро мо ло ги ја  на у ка ко ја про у ча ва ефек те бр зи не на дру штва. Не ке де фи
ни ци је до пу ње не су ста вом да дро мо ло ги ја укљу чу је и сту ди је кул тур них и 
дру штве них ути ца ја ових тхно ло ги ја на дру штво. 

71 Из члан ка у: Dis si dent Vo i ce (on li ne ma ga zi ne), Fe bru ary 10, 2003.
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мен љив као вој на моћ САД. „Ме си ја ни зам аме рич ке спољ не 
по ли ти ке је из у зет на ствар“, уочио је ру ски пар ла мен тар ни 
ли дер 2006. „Ка да др жав ни се кре тар Кон до ли за Рајс го во ри 
то из гле да као Хру шчов ка да из ве шта ва на пар тиј ском кон
гре су: 'Чи тав свет три јум фал но мар ши ра ка де мо кра ти ји, 
али не ке про па ле др жа ве ви ше во ле да оста ну по стра ни од 
тог пу та', итд., итд.“72

Мајкл Ле дин (Le deen), не ка да шњи зва нич ник Ре га но ве 
ад ми ни стра ци је, са рад ник јед ног од во де ћих де сних тинк
танк ти мо ва, Ame ri can En ter pri se In sti tu te, пред са му аме рич
ку ин ва зи ју на Ирак мар та 2003., ре као је, у ме си јан ском ва
шинг тер нов ском ма ни ру: „Ако са мо оста ви мо да на ша ви зи
ја све та иде на пред, и ако је при гр ли мо у пот пу но сти, па ако 
не на сто ји мо да не па ме ту је мо и не при дру жу је мо па мет не 
ди пло мат ске со лу ци је тој ства ри, већ са мо во ди мо то тал ни 
рат про тив ових ти ра на, ја ми слим да ће мо ве о ма до бро ра
ди ти, а на ша де ца ће пе ва ти ве ли ке пе сме о на ма го ди на ма у 
бу дућ но сти“.73

The Na ti o nal Se cu rity Stra tegy, ча со пис ко ји из да је Бе ла 
ку ћа, пи ше, у сеп тем бру 2002: „Вре ме је да ре а фир ми ше мо 
су штин ску уло гу аме рич ке вој не сна ге. Мо ра мо да гра ди мо и 
одр жа ва мо на шу од бра ну из ван иза зо ва... На ше сна ге ће би
ти до вољ но сна жне да обес хра бре по тен ци јал не про тив ни ке 
од на ста вља ња вој ног по ди за ња у на да ма да ће на ди ћи, или 
се из јед на чи ти са мо ћи Сје ди ње них др жа ва... За го спо да ри ти, 
или спре чи ти... на не при ја тељ ске по ступ ке на ших про тив
ни ка, Сје ди ње не др жа ве ће, ако је нео п ход но, де ла ти пре  мп
тив но. ‘Пре емп тив ни рат' је оно што је Ме ђу на род ни вој
ни три бу нал у Нир нбер гу по сле Дру гог свет ског ра та на звао 
агре сив ним ра том. 'Да би се за по чео агре сив ни рат', из ја вио 
је Три бу нал, 'за то ни је је ди ни ме ђу на род ни зло чин, то је вр
хов ни ме ђу на род ни зло чин, ко ји се раз ли ку је од дру гих ра то ва 
са мо у то ме што са др жи уну тар се бе це ло аку му ли са но зло.'

72 На та ли ја На ро шниц ка ја, ви цепред се да ва ју ћа Од бо ра за ме ђу на род не по
сло ве у др жац вној Ду ми, до њем до му ру ског пар ла мен та. Ци ти ра но у: Was
hing ton Post, April 3, 2006, p. 14.

73 Vil la ge Vo i ce (New York), No vem ber 27, 2001, p. 46; Sco tland on Sun day, No vem
ber 25, 2001. Ци ти ра но у: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy 
 the Truth abo ut US Fo re ign Po licy and Everything El se
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Књи га об ра ђу је мно ге од ба зич них ве ро ва ња Аме ри ка
на ца, што јед но став но мо же да се на зо ве „ми то ви ма“. При
ме ри це, аме рич ки Мит до брог ра та ле по об ја шња ва сле де ћи 
ци тат:

„Раз лог за што мно ги Аме ри кан ци по др жа ва ју аме рич ке 
рат не зло чи не је сте што су убе ђе ни да, без об зи ра ка ко ло ше 
ства ри из гле да ју, вла да ми сли до бро. То се др жи на па три от
ској ве ри Дру гог свет ског ра та, што схва та ју као исто риј ску 
са гу ко ју сви Аме ри кан ци уче у шко ли још од ра ног де тињ
ства.74

Мар ша лов план ни је оно што се и да нас ми сли да је био
И да нас Аме ри кан ци нај че шће на во де Мар ша лов план 

као при мер пра вог аме рич ког ре ша ва ња свет ских про бле ма: 
на не се би чан на чин су из гра ди ли раз ру ше ну Евро пу, чак и 
не мач ког и дру ге не при ја те ље, на кра ју им до зво ли ли да се 
као дру штва утр ку ју са Аме ри ком. Би ла је то, по про па ган
ди аме рич ке „ме ке мо ћи,“ ал тру и стич ка Аме ри ка у пе ри о ду 
1948 1952. “По сле Дру гог свет ског ра та, Сје ди ње не др жа ве, 
три јум фал не у ино стран ству, и нео ште ће не код ку ће, ви де ле 
су отво ре на вра та за свет ску су пре ма ти ју. На пу ту је ста ја ла 
са мо ствар зва на 'ко му ни зам', по ли тич ки, вој но, еко ном ски, 
и иде о ло шки. Сто га је чи тав еста бли шмент спољ не по ли ти ке 
САД мо би ли сан да се су о чи са тим 'не при ја те љем', а Мар ша
лов план је био ин те грал ни део те кам па ње“, пи ше Блум.75

Ан ти  ко му ни зам је био угра ђен као стуб спољ не по
ли ти ке Ва шинг то на још од Ок то бар ске револуцијe, уз лу ка ву 
па у зу у тој ори јен та ци ји то ком бор би про тив Хи тле ра и ја
пан ског фа ши зма, у вре ме ка да је све би ло во ђе но та ко да су 
ги ну ли Со вје ти. А чим су по де ље не зо не у по ра же ној Не мач
кој, Аме ри кан ци су при пре ма ли иде о ло шку бор бу про тив 
Ста љи на, као и он про тив Ва шинг то на, уоста лом.

Ја сна је и им пре сив на ан ти ко му ни стич ка по све ће ност 
већ 1945. Не ко ли ке ва жне ин сти ту ци је у САД, оба ве штај не 
слу жбе, фон да ци је Ро ке фе лер и Форд, Са вет за спољ не по
сло ве, не ко ли ке кор по ра ци је и ин сти ту ци је, по др жа ва ле су 

74 Ви де ти: Jac qu es Pa u wels, The Myth of the Good War, 2002. 

75 Ви де ти: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth abo ut 
US Fo re ign Po licy and Everything El se, Zed Bo oks, 2013.
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све Мар ша лов план. Он је од сли ка вао пла но ве Стејт де парт
мен та: „1. Ши ре ње ка пи та ли стич ке ман тре ка ко би се пред
у пре ди ле сна жне по страт не тен ден ци је ка со ци ја ли зму; 2. 
Отва ра ње тр жи шта ка ко би се до шло до но вих по тро ша ча 
за аме рич ке кор по ра ци је – глав ни раз лог за по ма га ње у об но ви 
европ ских еко но ми ја у ми ли јар да ма до ла ра ду ва на (по це на ма 
за 21. сто ле ће), ко је су да ва ли аме рич ки ду ван ски ин те ре си.; 
3. Охра бри ва ње ства ра ња За јед нич ког тр жи шта (бу ду ће ЕУ) 
и НА ТОа, као ин те грал них де ло ва за пад но е вроп ског бе де ма 
про тив на вод не со вјет ске прет ње; 4. Гу ше ње ле ви це ши ром 
За пад не Евро пе, пре све га са бо ти ра њем ко му ни стич ких пар
ти ја у Фран цу ској и Ита ли ји, у њи хо вим на по ри ма за ле гал
ну, не на сил ну из бор ну по бе ду“.76 

Мо жда нај ин тен зив ни ја ак тив ност аме рич ких слу жби 
би ло је по ста вља ње те ме ља за вој но  ин ду стриј ски ком плекс. 
Пла ном је пред ви ђе но и ја ча ње еко ном ске су пер струк ту ре, 
по себ но че лич не ин ду стри је и про из вод ње енер ги је. Ни је их 
пу но бри нуо та лас ин фла ци ја, не за по сле но сти и ре це си је. 
Њи хов за да так је би ло ја ча ње вла сни ка ин ду стри је и ка пи
та ла, ја ча ње пред рат них ка пи та ли ста. ЦИА је на ла зи ла на чи
не да зна чај не су ме из Мар ша ло вог пла на скре ће за по тре бе 
по др жа ва ња но ви на ра, из да ва ча, кул тур них ин сти ту ци ја, у 
САД и Евро пи пре све га, али и дру где, за го ло про па ги ра ње 
Хлад ног ра та.77 „Бил Клин тон је бом бар до вао СР Ју го сла ви ју, 
за пра во Ср би ју, 78 да на уза стоп но. Ње го ве вој на и по ли тич
ка по ли ти ка ра зо ри ле су јед ну од нај про гре сив ни јих зе ма ља 
у Евро пи. И на звао је то 'ху ма ни тар ном ин тер вен ци јом'. И 
да ље се на то гле да од го то во са мо Аме ри ка на ца, укљу чу ју ћи 
од мно гих, ако не од нај ве ћег бро ја, 'про гре сив них' као са мо то. 
Про па ган да је за де мо кра ти ју што и на си ље за дик та ту ру“.78

76 Ibid.

77 САД су кон тро ли са ле не са мо то ко ве па ра Ма ша ло вог пла на, већ и одо бра
ва ле сла ње екви ва лент не су ме у ло кал ном нов цу.То је зна чи ло то тал ни увид 
у кон тро лу европ ских зе ма ља. За ни мљив де таљ: Ва шинг тон је са не за до вољ
ством над гле дао со ци јал не про гра ме за крај ње оси ро ма ше не пре жи ве ле из 
ра та. За њих је и ра ци о ни са ње хра не и свих дру гих по треп шти на од мах по 
ра ту ми ри са ло на со ци ја ли зам. Нај ви ше не при ја тељ ства су у то вре ме САД 
по ка зи ва ле пре ма по пу лар ним про гра ми ма на ци о на ли за ци је ин ду стри ја.

78 Ви де ти: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth abo ut 
US Fo re ign Po licy and Everything El se, Zed Bo oks, 2013.
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„Бог бла го сло вио Аме ри ку. И ње не бом бе“

Са мо је дан та нак стра тум аме рич ког дру штва, ко ји се 
на зи ва „про гре сив ни ма”, са мо ма ло број ни ле ви ча ри, не у
мор но кри ти ку ју иде о ло шки и људ ски одав но за лу та лу и 
дез о ри јен ти са ну Аме ри ку. По пут Ви ли ја ма Блу ма, ко ји увек 
под се ћа на пер вер то ва ну и обез љу ђе ну стра ну свог дру штва. 
„Ка да су бом бар до ва ли Ко ре ју, Ви јет нам, Ла ос, Кам бо џу, Ел 
Сал ва дор и Ни ка ра гву, ни сам ни шта ре као, јер ни сам био ко
му ни ста. Ка да су бом бар до ва ли Ки ну, Гва те ма лу, Ин до не зи
ју, Ку бу и Кон го, ни сам ре као ни шта, јер о то ме ни сам знао. 
Ка да су бом бар до ва ли Ли бан и Гре на ду, ни сам ре као ни шта, 
јер ни сам раз у мео. Ка да су бом бар до ва ли Па на му, ни сам ре
као ни шта јер ни сам био ди лер дро ге. Ка да су бом бар до ва ли 
Ирак, Аф га ни стан, Па ки стан, Сoмалију, и Је мен, ни сам ре
као ни шта јер ни сам био те ро ри ста. Ка да су бом бар до ва ли 
Ју го сла ви ју и Ли би ју због 'ху ма ни тар них' раз ло га, ни сам ре као 
ни шта, јер је то зву ча ло та ко ча сно. Он да су бом бар до ва ли 
мо ју ку ћу и ни је оста ло ви ше ни ко га да го во ри у мо је име. Али, 
то за пра во ни је би ло ва жно. Ја сам био мр тав“.79

По ста ло је оп ште ме сто оп ту жи ва ње Сје ди ње них др жа
ва за би ра ње за сво је ме те за бом бар до ва ње са мо „обо је не“, 
оне из Тре ћег све та, или Му сли ма не. Но, мо ра да се за пам ти 
да је јед но од нај у пор ни јих и нај кр во лоч ни јих кам па ња бом
бар до ва ња у са вре ме но до ба – 78 уза стоп них да на – из вр ше на 
про тив на ро да бив ше Ју го сла ви је: бе ле, европ ске, хри шћан
ске. САД је бом бар дер са јед на ком при ли ком (equ alop por tu
nity bom ber). Је ди не ква ли фи ка ци је за не ку зе мљу да по ста не 
ме та су: а) она пред ста вља пре пре ку  мо жда је то ни шта  за 
осо би ту же љу аме рич ке им пе ри је; б) она је прак тич но не бра
њи ва од ва зду шног на па да; в) она не по се ду је ну кле ар на ору
ђа (В. Блум, 2012.) 

Аме рич ке прес-ти тут ке (pres sti tu tes) 

„У 1999., то ком САД  НА ТО бом бар до ва ња др жав на 
РТС бив ше Ју го сла ви је би ла је циљ, јер је еми то ва ла из ве шта
је ко је се Сје ди ње ним др жа ва ма и НА ТО  у ни су до па да ли (по
пут то га ко ли ко ужа са је бом бар до ва ње иза зва ло). Бом бе су 
79 За це лу ли сту аме рич ких бом бар до ва ња од Дру гог свет ског ра та ви де ти: 

http://kil ling ho pe.org/su per o gue/bomb.htm.
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од у зе ле жи во те мно гих од за по сле них у ТВ ста ни ци, и обе но ге 
јед ног од пре жи ве лих, ко ји је мо рао да бу де ам пу ти ран ка ко би 
га осло бо ди ли из ру ше ви на.80 

Пре ми јер Ује ди ње ног кра љев ства То ни Блер ре као је 
ре пор те ри ма да је бом бар до ва ње би ло „пот пу но оправ да но“, 
јер је ста ни ца би ла „део апа ра та дик та ту ре и мо ћи Ми ло ше
ви ћа“.81 Пре те ћи но вим та квим на па ди ма на срп ске ме ди је, 
гла сно го вор ник Пен та го на Ке нет Беј кон је из ја вио, не ко ли
ко са ти по сле бом бар до ва ња: „Бу ди те укљу че ни. Ни је те шко 
ући у траг ода кле су из ла зи ли ТВ сиг на ли“.82 

Сход но то ме, не би би ло из не на ђу ју ће ако су не ки од 
во де ћих чла но ва та ко зва не гру па ци је аме рич ких ma in stre
am me dia, од „Њу јорк тај мса“, до „СиЕнЕн“а, од НПРа до 
„Фокс Њу за“ – сма тра ни у ли бе рал ним кру го ви ма САД за 
„гла сно го вор ни ке им пе ри ја ли зма и де струк тив не мо ћи Сје
ди ње них др жа ва“. „Из о ста вља ње је нај моћ ни ја фор ма ла жи,“ 
го во рио је Џорџ Ор вел, сјај ни пи сац, али и про па ганд ни ана
ли ти чар слу жби Ује ди ње ног кра љев ства, у вре ме Хлад ног ра
та. Рат ни зло чи нац из Ви јет нам ског ра та, се кре тар од бра не 
САД, Рам сфелд, бра нио је ку ка вич ко ци ља ње зда ња срп ске 
те ле ви зи је, го во ре ћи: “При род но они не мо гу да се сма тра ју 
сло бод ним ме ди ји ма. Они су гла сно го вор ни ци Та ли ба на и оних 
те ро ри ста ко ји им пру жа ју уто чи ште“.83

I. 8. Вашингтерна: „Мека хипокризије,  
Ватикан двоструких стандарда.“  
Све увек против Срба

По сле де мон стра ци ја про тив уло ге Сје ди ње них др жа ва 
у ко сов ској де кла ра ци ји о не за ви сно сти, 21. фе бру а ра 2008., 
у Бе о гра ду су де мон стран ти про ва ли ли у аме рич ку ам ба са
ду и за па ли ли јед ну кан це ла ри ју. На пад је др жав ни се кре тар 

80 Ви де ти: In de pen dent, April 24, 1999, p. 1.

81 Ви де ти: Bri stol Eve ning Post, April 24, 1999.

82 Ви де ти: Gu ar dian, April 24, 1999.

83 Ци ти ра но у: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth 
abo ut US Fo re ign Po licy and Everything El se, р. 276.
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Кон до ли за Рајс на зва ла „не до пу сти вим“.84 Аме рич ки ам ба са
дор у УН, Зал меј Ка лил зад, из ја вио је по том да ће за тра жи ти 
од Са ве та без бед но сти УН да из да јед но гла сну из ја ву „ко ја 
из ра жа ва за пре па шће ње Са ве та, ко је осу ђу је на пад, а та ко ђе 
под се ћа срп ску вла ду на ње ну од го вор ност да за шти ти ди
пло мат ска зда ња“.85

Ово је, на рав но, стан дард ни је зик та квих ин сти ту ци ја. 
Али, оно на шта нас ме ди ји и аме рич ки зва нич ни ци ни су под
се ти ли, ко мен та ри ше Ви ли јам Блум, је сте да је, у ма ју 1999., 
то ком САДНА ТО бом бар до ва ња Ср би је, та да де ла Ју го сла
ви је, ки не ска ам ба са да у Бе о гра ду би ла по го ђе на аме рич ком 
ра ке том, иза зи ва ју ћи зна чај ну ште ту и уби ја ње три ди пло ма
те. Зва нич на при ча Ва шинг то на о то ме – та да, и да ље и са да 
 је сте да је у пи та њу би ла гре шка. Но, ово је го то во си гур но и 
лаж.86 Пре ма за јед нич ком ис тра жи ва њу лон дон ског „Об зер
ве ра“ и дан ског „По ли ти ке на“, ам ба са да је бом бар до вана, јер 
је ко ри шће на да пре но си елек трон ске ко му ни ка ци је за Ју го
сло вен ску ар ми ју, по што је ар миј ски ре гу лар ни си стем бом
бар до ва њем по стао нео пе ра ти ван. „Об зер ве ру“ је ре че но „у 
ви шим вој ним и оба ве штај ним из во ри ма у Евро пи и САД“, 
да је бом бар до ва ње ам ба са де би ло на мер но, што је би ло „по
твр ђе но де таљ но од три НА ТО офи ци ра  кон тро ло ра ле те ња 
ко ји је опе ри сао у На пу љу, јед ног оба ве штај ног офи ци ра ко
ји је вр шио мо ни то ринг ју го сло вен ског ра дио са о бра ћа ја из 
Ма ке до ни је, и ви шег (НА ТО) штаб ног офи ци ра у Бри се лу“.87

Осим то га, „Њу јорк тајмс“ је из ве стио у то вре ме да је 
бом бар до ва ње ра зо ри ло ам ба са дин нер вни цен тар за при ку
пља ње оба ве штај них по да та ка, а два од три Ки не за би ли су 
оба ве штај ни офи ци ри.' Ви со ко осе тљи ва при ро да де ло ва ам
ба са де ко ји су би ли бом бар до ва ни су ге ри ше за што Ки не зи 
ин си сти ра ју да бом бар до ва ње ни је би ло ак ци дент... 'Баш због 
то га они не ку пу ју на ше об ја шње ње', ре као је зва нич ник Пен

84 Ви де ти: Was hing ton Post, Fe bru ary 22, 2008.

85 Ви де ти: As so ci a ted Press, Fe bru ary 21, 2008.

86 Ви де ти: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth abo ut 
US Fo re ign Po licy and Everything El se, Zed Bo oks, 2013.

87 Ви де ти: Ob ser ver, Oc to ber 17 and No vem ber 28, 1999.
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та го на.88 Би ло је још не ко ли ко до брих раз ло га да се та ко ђе 
не ве ру је у ту при чу.89 Го то во да не ма дру ге те ме у са вре ме но 
до ба ко је је ви ше по де ли ла ме ђу на род ну ле ви цу као ови ар гу
мен ти око САД/НА ТО „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“.

Блум ви ди Ми ло ше ви ће ву по ли ти ку у вре ме бом бар
до ва ња дру га чи је од по ли тич ке кла се Ср би је, ис прав но на
гла ша ва ју ћи онај нај ши ри, пла не тар ни кон текст, у ко ме је 
ма ла Ср би ја би ла про сто мле ве на. „Срп ски ли дер Сло бо дан 
Ми ло ше вић је од био да срећ но пад не под до ми ни он САД–НА
ТОЕУСвет ска бан каММФСТО свет ска вла да. Ква зисо
ци ја ли стич ка срп ска др жа ва ви ђе на је као европ ска по след ња 
'ко му ни стич ка' на да. Шта ви ше, по сле Хлад ног ра та, НА ТО 
је тре ба ло да де мон стри ра ra i son d’être, ако тре ба да оста не 
жив као ва шинг тон ски нео те сан ко. Јед на од кључ них те ма 
у сва ђи би ло је Ко со во. Про ду же но САДНА ТО бом бар до ва ње 
бив ше Ју го сла ви је у 1999., свет је био убе ђен, би ло је од го вор на 
'ет нич ко чи шће ње' ко је је срп ска вла да во ди ла про тив сво је 
ста ро став не про вин ци је Ко со во. Број ни ин те ли гент ни, до
бро на мер ни љу ди оста ју уве ре ни да се бом бар до ва ње де си ло 
по што је ма сов на на сил на де пор та ци ја ет нич ких Ал ба на ца 
са Ко со ва би ла у то ку. Што зна чи да је бом бар до ва ње за по че
то као од го вор на, и да се за у ста ви то 'ет нич ко чи шће ње'. За
пра во, си сте мат ске на сил не де пор та ци је ве ли ког бро ја љу ди 
са Ко со ва по че ле су тек не ко ли ко да на по што је бом бар до ва
ње по че ло и би ло је ја сна ре ак ци ја на то, ро ђе но из екс трем
ног бе са и не мо ћи де ла срп ских ли де ра. То је ла ко про вер љи во 
ако се по гле да ју но ви не за два да на пре по чет ка бом бар до ва
ња, ноћ 23/24 мар та, и не ко ли ко да на ка сни је. Или про сто да 
се по гле да 'Њу јорк тајмс' од 26. мар та, стр. 1, где пи ше: 'Са 
НА ТО бом бар до ва њем, ко је је већ от по че ло, све ду бље осе ћа ње 
стра ха за вла да ло је у При шти ни (ко сов ски глав ни град), да ће 
Ср би са да окре ну ти свој бес про тив ци ви ла ет нич ких Ал ба
на ца као од ма зду. 'Тек 27. мар та ми на ла зи мо пр ву ре фе рен цу 
на 'при сил ни марш', или би ло шта те вр сте. Али, про па ганд
на вер зи ја је већ ис пи са на у мер ме ру.90

88 Ви де ти: New York Ti mes, Ju ne 25, 1999

89 О то ме још у: Ob ser ver, Oc to ber 17 and No vem ber 28, 1999.

90 Ви де ти: Wil li am Blum, Ame ri ca’s De a dli est Ex port: De moc racy  the Truth abo ut 
US Fo re ign Po licy and Everything El se, р.p.155 
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Ни ко ни кад ни је су ге ри сао да је Ср би ја на па ла, или се 
при пре ма ла да на пад не, др жа ву чла ни цу НА ТО, а то је је ди ни 
до га ђај ко ји оправ да ва ре ак ци ју под НА ТО уго во ром. Три
бу нал у Ха гу је, сма тра да ље Блум, већ одр жа вао су ђе ње на 
ви со ком ни воу у по ку ша ју да убе ди свет у прав ду НА ТО бом
бар до ва ња  бив шем ју го сло вен ском пред сед ни ку Сло бо да ну 
Ми ло ше ви ћу, ко ји је умро у ха шком за тво ру, док је на сто јао 
да се од бра ни од оп ту жби ко је оста ју не до ка за не. Блум се пи
та и „ка да ће за пад ни ли де ри иза бом бар до ва ња Ср би је би ти 
су ђе ни за рат не зло чи не ка ко по зи ва сам ста тут Три бу на
ла, као што је по ме ну то?“91 Не ду го по сле по чет ка бом бар до
ва ња у мар ту 1999., про фе си о нал ци у ме ђу на род ном су ду из 
Ка на де, Ује ди ње ног кра љев ства, Грч ке и Сје ди ње них др жа ва 
по че ли су да пи шу жал бе Ме ђу на род ном кри вич ном су ду за 
бив шу Ју го сла ви ју, оп ту жу ју ћи ли де ре зе ма ља НА ТОа за 
„озбиљ на кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва,“ укљу
чу ју ћи: „на мер но уби ја ње, на мер но иза зи ва ње ве ли ке пат ње 
и озбиљ них по вре да те ла и здра вља, ко ри шће ње отров них 
оруж ја и дру гог ору ђа, ка ко би се иза зва ла не по треб на пат
ња, на су мич но ра за ра ње гра до ва, ва ро ши ца и се ла, не за ко ни
ти на па ди на ци вил не објек те, де ва сти ра ње ко је ни је би ло 
нео п ход но за вој не ци ље ве, на па де на не бра ње не згра де и пре
би ва ли шта, ра за ра ње и на мер ну ште ту по чи ње ну ин сти ту
ци ја ма по све ће ним ре ли ги ји, ка ри та тив ној де лат но сти и 
обра зо ва њу, умет но сти ма и на у ци“.92

Ка над ска ту жба је име но ва ла 64 ли де ра, укљу чу ју ћи 
Ви ли ја ма Клин то на, Ма длен Ол брајт, Ви ли ја ма Ко е на, То ни ја 
Бле ра, Жа на Кре ти је на, и НА ТО зва нич ни ке Ха ви је ра Со ла
ну, Ве сли ја Клар ка и Џеј ми Шеа.93 Жал ба се та ко ђе по зи ва ла 
на „отво ре но на си ље“ над По ве љом УН, сам НА ТО уго вор, 
Же нев ске кон вен ци је, као и на Прин ци пе Ме ђу на род ног пра
ва, а ко је је при знао Вој ни три бу нал у Нир нбер гу. 

91 Ibid.

92 Ibid.

93 Го то во исто вет ну ли сту оп ту же них свет ских ли де ра и НА ТОа ода слао је и 
не ка да шњи јав ни ту жи лац, а да нас по зна ти адво кат Го ран Пе тро ни је вић, 
што су Ва шинг тер ни ни сим па ти зе ри у јав но сти из вр га ва ли под сме ху у то 
вре ме, по чет ком 2000.тих.
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Жал бе су на гла ша ва ле да је ту же ње оних ко је су име но
ва ли би ло „не са мо зах тев за ко на, то је и зах тев прав де за 
жр тве и од вра ћа ње моћ них зе ма ља по пут оних у НА ТО, ко је, 
у сво јој вој ној мо ћи и у њи хо вој кон тро ли над ме ди ји ма, мањ
ка ју би ло ко је дру го при род но су здр жа ва ње, по пут оног ко је 
огра ни чу је ма ње моћ не зе мље.“ Оп ту жу ју ћи по бед ни ке у ра ту, 
не са мо ње го ве гу бит ни ке, твр ди ло се, би ло би раз во ђе у ме
ђу на род ном кри вич ном пра ву. 

У пи сму Луј зи Ар бур, глав ном ту жи о цу Три бу на ла, 
Мајкл Ман дел, про фе сор пра ва из То рон та и ини ци ја тор ка
над ске ту жбе, из ја вљу је: „На не сре ћу, као што зна те, мно ге 
сум ње би ле су покре ну те око не при стра сно сти ва шег Три бу
на ла. У ра ним да ни ма су ко ба, по сле фор мал ног кра ја, по на
шем ми шље њу, оправ да не жал бе про тив НА ТО ли де ра, до не
се не пред њих од чла но ва Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, Ви сте се по ја ви ли на кон фе рен ци ји за штам пу са 
јед ним од оп ту же них, бри тан ским се кре та ром за спољ не по
сло ве, Ро би ном Ку ком, ко ји је на пра вио ве ли ки шоу пре да ју ћи 
Вам до си је срп ских рат них зло чи на. По чет ком ма ја, по ја ви ли 
сте се на дру гој кон фе рен ци ји за штам пу са аме рич ким др
жав ним се кре та ром Ма длен Ол брајт, до та да и са ма пред
мет две фор мал не жал бе за рат не зло чи не о ци ља њу ци ви ла 
у Ју го сла ви ји.“ 94 

Ар бу ро ва се ма ло по тру ди ла да при кри је сво је проНА
ТО ста во ве ко је је но си ла под то гом. Ве ро ва ла је да је НА ТО 
би ла ње на по ли ци ја, су ди ја, суд ско ве ће и за твор ски чу вар. 
Она ка же: „Ја очи глед но не ко мен та ри шем ни ка кве оп ту жбе 
кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, ко ја су на вод но 
по чи ње на од др жа вља на НА ТО зе ма ља. Ја при хва там уве ра
ва ња да та од НА ТО ли де ра да они на ме ра ва ју да во де сво је 
опе ра ци је у СР Ју го сла ви ји у пу ном са гла сју са ме ђу на род ним 
ху ма ни тар ним за ко ном.“95 

94 Ови и дру ги ма те ри ја ли о жал ба ма Три бу на лу сти гли су до Ви ли ја ма Блу ма 
од Ман де ла и дру гих жа ли ла ца. Ви де ти и: Mic hael Man del, How Ame ri ca Gets 
Away With Mur der, Plu to Press, Lon don, 2004.

95 Ви де ти: Press re le a se from Chi ef Pro se cu tor Lo u i se Ar bo ur, The Ha gue, May13, 
1999.
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Ха шки Три бу нал на свом веб сај ту је на пи сао: „Др же ћи 
по је дин це кри ви ма, без об зи ра на њи хо ву по зи ци ју, Три бу на
лов рад је пре ки нуо тра ди ци ју не ка жњи во сти за рат не зло
чи не и дру га озбиљ на кр ше ња ме ђу на род ног за ко на, по себ но од 
по је ди на ца ко ји су има ли нај ви ше по зи ци је“.96

На след ни ца Ар бу ро ве 1999. би ла је Швај цар ки ња, Кар
ла Дел Пон те. Кра јем де цем бра 1999., Дел Пон те о ва да је ин
тер вју „Об зер ве ру“. На пи та ње да ли при пре ма кри вич не оп
ту жни це и за НА ТО осо бље, од го ва ра: „Ако не же лим да то 
учи ним, ни сам на пра вом ме сту. Ја мо рам да од у ста нем од 
мо је ми си је.“ Три бу нал је по том на ја вио да је до пу нио сту ди
ју мо гу ћих НА ТО зло чи на, из ја вљу ју ћи: „Ве о ма је ва жно за 
овај суд да утвр ди свој ауто ри тет над би ло ко јим и над свим 
ауто ри те ти ма у ору жа ном су ко бу уну тар бив ше Ју го сла ви
је“. Он да су се раз љу ти ли мно ги у шта бо ви ма у САД, Ка на ди, 
па и ци ви ли уну тар НА ТО, због оспо ра ва ња тих тврд њи. Дел 
Пон те о ва је ти ме до би ла вр ло ја сну по ру ку. „Оти шла је бр зо 
у ку ћи цу,“ у шта нај бо ље уве ра ва бр за из ја ва ње не кан це ла
ри је: „НА ТО ни је под ис тра гом Кан це ла ри је ту жи о ца Ме ђу
на род ног кри вич ног су да за бив шу Ју го сла ви ју. Не ма фор мал не 
ис тра ге о ак ци ја ма НА ТО то ком су ко ба на Ко со ву.“.97 Ипак, 
Дел Пон те о ва оста је на функ ци ји још се дам го ди на, до 2007.98 

96 САД/ НА ТО ли де ри, ме ђу тим, има ју иму ни тет и за бом бар до ва ња Ср ба у 
БиХ 1993 – 1995, укљу чу јуч ћи и ко ри шће ње оси ро ма ше ног ура ни ју ма.

97 Ви де ти: Ob ser ver, De cem ber 26, 1999; Was hing ton Ti mes, De cem ber 30 and 31, 
1999; New York Ti mes, De cem ber 30, 1999.

98 По том од ла зи за ам ба са до ра у Ар ген ти ну, па пи ше књи гу Лов: Ја и Рат ни 
зло чин ци. У њој по кре ће, ипак, ма кар и то ли ко за ка сне ла, пи та ња шип тар
ских зло чи на УЧК и узи ма ња ор га на од срп ских за ро бље ни ка на албан ској 
те ри то ри ји, о че му во ди озбиљ ну ис тра гу дру ги Швај ца рац, ли бе рал Дик 
Мар ти, за раз ли ку од Дел Пон те о ве, истин ски ин те лек ту а лац и не пот ку пљи
ви по ли ти чар.
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Друго поглавље

Вашингтерна и кључна власт над медијима света

II. 1. Обрачун са М’Боом, МакБрајдом и ОУН

Аме рич ко уво ђе ње ре да у свет ској ме диј ској сфе ри, 
„чи шће ње ме тлом“ ра зних „по бу ње нич ких“ сег ме на та УНа, 
де ша ва се од сре ди не Осам де се тих. Нај пре је са ме ста ген се ка 
УНЕ СКОа 1987. го ди не скло њен Се не га лац Ама ду Мах тар 
М'Бо, ге не рал ни ди рек тор УНЕ СКОа, по функ ци ји за пра во 
свет ски ми ни стар кул ту ре и ме ди ја.99 Као ис кре ни не свр ста
ни, М'Бо је же лео да по ку ша са уво ђе њем пра вед ни јег ин фор
ма тив ног си сте ма у све ту. То су и го ди не ка да се Ва шинг тон 
пи та за сва ку функ ци ју у те ли ма УН. Без њи хо вог „бе фе ла“ 
не ма функ ци је за би ло ко га на пла не ти.

М'Бо је овом про бле му по све тио ве ли ку па жњу, па је 
осно вао Ко ми си ју о про бле ми ма ко му ни ка ци је, ко ја је 1980. 
из ра ди ла „Мак Брајд Из ве штај“ (Mac Bri de Re port), по име ну 
зна чај ног свет ског ин те лек ту ал ца Шо на Мак Брај да.100 Из ве
штај је пот пу но по др жао ме ђу на род не зах те ве број них зе ма
ља у раз во ју на те му но вог свет ског ин фор ма тив ног и ко му ни
ка ци о ног по рет ка. Био је то, за пра во, отво ре ни бунт про тив 
за пад ног то тал ног вла да ња ме ди ји ма пла не те. Аме ри кан ци 
су „кре ну ли на М’Боа“ по сле Мак Брај до вог из ве шта ја и не
ко ли ко го ди на стр пљи во при пре ма ли ње го ву сме ну, што се 
де си ло тек 1987. го ди не. М’Бо је ипак из др жао се дам го ди
на, пре но што је Ва шинг тон ус пео у на ме ри. Ка ко то обич но 
99 Ама ду  Мах тар М'Бо (1921) био је се не гал ски ка дар УНЕ СКОа од 1953. За 

вре ме Ду гог свет ског ра та фран цу ски до бро во љац, по сле ра та ди пло ми рао 
ге о гра фи ју на Сор бо ни. Ге не рал ни ди рек тор УНЕ СКОа од 1974 до 1987. Као 
пр ви Афри ка нац до шао је на че ло те ва жне ор га ни за ци је УН.

100 М'Бо је 1980. го ди не про гла шен и по ча сним док то ром Бе о град ског уни вер
зи те та.
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би ва при ли ком опе ра ци ја про на ла же ња сла бих та ча ка жр
тве, тре ба ло је про на ћи „би ло шта“, па је сме на на кра ју јав но 
прав да на „ад ми ни стра тив ним и бу џет ским прак са ма“ упра
вља ња у УНЕ СКОу. 

Од тог до ба, ви ше НИ КО до да нас ни је иза бран на би ло 
ка кву ва жну функ ци ју у свим те ли ма УН по све ту, а да Аме
ри кан ци ни су да ли свој при ста нак. Пра ви ло је, на рав но, ва
жи ло и за Ву ка Је ре ми ћа на че лу Ге не рал не скуп шти не УН 
20122013., што ја сно го во ри да и срп ски по ли ти чар спа да 
да нас у ка дро ве свет ске хи пер  кла се, вер не из вр ши о це Ва
шинг тер ни не по ли ти ке. За то се и вра ћа на срп ску сце ну, чак 
и у на о ко не мо гу ћим оп ци ја ма, ка ква је, на при мер, СПС, или 
СНС ка дров ско по тен ци јал но ме сто (опет) ми ни стра спољ
них по сло ва.101

II. 2. Ср би - ме та ва шинг тер нов ских ме ди ја  
у гра ђан ском ра ту

„Ср би су дво ди мен зи о нал ни на род са жуд њом за про сто
том и иде о ло ги јом та ко ба зич ном, да се мо же раз у ме ти без 
на по ра. Њи ма су по треб ни не при ја те љи, а не при ја те љи, да 
би фо ку си ра ли сво је дво ди мен зи о нал не иде је. Жи вот је за њих 
јед но став на ме ло ди ја, ни ка да ор ке стра ци ја, или ба рем при
јат на хар мо ни ја. Жи во ти ње ко ри сте сво је ре сур се знат но 
срећ ни је но ови на о па ки ство ро ви, чи ја је при пад ност људ ској 
ра си у ве ли ком за ка шње њу.” 
101 Аутор до зво ља ва се би сло бо ду на во ђе ња лич ног ис ку ства са ми ни стром 

спољ них по сло ва Ср би је, Ву ком Је ре ми ћем, из 2007. Ка дар Ва шинг тер ни не 
хи пер  кла се, без дво у мље ња и без икаквог из ви ње ња ауто ру, пот пи сао је на
лог sub po e na, ав гу ста 2007., за овог ауто ра, да кле за ње го во при сил но спро
во ђе ње за све до че ње у Ха гу. Све док је то од био и по ја вио се на све до че њу тек 
по чет ком де цем бра 2007., ка да је ње му од го ва ра ло да до ђе у Хаг. За хва љу ју ћи 
свом ја сном од би ја њу да га тре ти ра ју на сил нич ки, ва шинг тер нов ски, су ди је 
и Ту жи ла штво Три бу на ла су ци ви ли зо ва но про це ни ли да све док ни је мо гао 
да до ђе ка да је њи ма од го ва ра ло, као и да је по сту пак са до бро вољ ним све до
ком н о ви на ром ипак пре ла зио гра ни це при стој но сти. Вук Је ре мић, пре све
га, ни је тре ба ло да пот пи су је ова кав до ку мент, то ни је био ње гов по сао, а ако 
је и мо рао, тре ба ло је да се при стој но из ви ни, ре ци мо др жав ном оба ве зом 
да то та ко чи ни, што би би ло до вољ но овом све до ку. Но, код Ва шинг тер не 
по сто ји ва жно пра ви ло, ко је до бро зна њи хов ка дар Је ре мић: они се ни кад 
ни ко ме не из ви ња ва ју, евен ту ал но Ру си ма и Ки не зи ма, му сли ма ни ма, али не 
и Ср би ма!
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Овај ци тат је до ми нан тан на чин, го то во сва ко днев ни 
тон ко јим су свет ски ин те лек ту ал ци и ме ди ји, под ле гли то
тал ној ра си стич кој еуфо ри ји, то ком гра ђан ског ра та у ексЈу
го сла ви ји, опи си ва ли „од врат ни, ет нофун да мен та ли стич
ки, зло чи нач ки на род де цо у би ца”  Ср бе. Свет је ис по ља вао 
за и ста озбиљ ну пси хо зу ка да је чак и чу ве ни глу мац, пи сац, 
ко лум ни ста, филм ски ре жи сер, сли кар, пе вач и ам ба са дор 
УНИ ЦЕФа, ова ко ви део би ло ко ји на род, у овом слу ча ју 
срп ски. Све по што ва ни умет ник и Је вре јин сро зао се на на
ци стич ки ди сурс.102 Сер Пи тер Ју сти нов оста ће, на жа лост, за
у век у срам ној ан то ло ги ји ра си стич ких екс пре си ја из не тих у 
свет ским ме ди ји ма на кра ју ми ле ни ју ма.

Ово је је дан од број них при ме ра за опи си ва ње истин
ских ре зул та та хи пер ак тив но сти и уло ге са вре ме них ме ди ја 
то ком гра ђан ског ра та у бив шој Ју го сла ви ји. Но ви из вор свег 
зла по ста ли су Ср би, јер је та ко су ге ри са ла Ва шинг тер на. Чак 
и у де чи јим ме ди ји ма (по пут фран цу ског деч јег ма га зи на Le 
Jo ur nal des En fants), чак и школ ским уџ бе ни ци ма, од ра сли уче 
бу ду ће ге не ра ци је ка ко да пре по зна ју зло  Ср бе!103 

Да но ви нар ство ни је ви ше оно што је до тад аутор на у
чио од осни ва ча Л’Мон да, Ибе ра Бев  Ме ри ја (Hu bert Be u ve 
 Méry), и дру гих но ви на ра ње го вог ко ва, би ло ми је ја сно у 
Са ра је ву, у но ћи из ме ђу 28. фе бру а ра и 1. мар та 1992. го ди не. 
Би ла је то „ноћ ба ри ка да”, ка да су Ср би, Му сли ма ни и Хр
ва ти по де ли ли свој град са по два де се так ба ри ка да. Те но ћи 
на чи њен је сво је вр сни Беј рут, ба рем у ге о граф ском сми слу 
(ис токза пад), јер у том тре нут ку још ни је по че ло ме ђу соб но 
уби ја ње. Ве ли ки број свет ских но ви на ра, ко ји су већ не де љу 
да на бо ра ви ли у гра ду оче ку ју ћи ве ли ку гу жву, а сво јим тек
сто ви ма до ли ва ли уље на ва тру, ра су ли су се по Са ра је ву, чим 
су по диг ну те пр ве ба ри ка де. И аутор је кре нуо, у дру штву ен
гле ских и фран цу ских но ви на ра (из нај ја чих ме ди ја тих зе ма
ља) у оби ла зак ба ри ка да. На Бем ба ши, на кра ју Башчар ши је, 
не где око по но ћи, нас не ко ли ко но ви на ра гле да ли смо ка ко 
не ки љу ди из ве ли ког пар ки ра ног ка ми о на де ле са ра јев ским 

102 Ова ко је у сво јој ко лум ни, у ли сту The Euro pean, ју на 1993. го ди не, Сер Пи тер 
Ју сти нов де фи ни сао срп ски на род. Мо ра да се при зна ка ко ве о ма личн на 
на ци стич ке опи се Је вре ја 1938. у Бер ли ну и дру гим не мач ким гра до ви ма.

103 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Из бри са ти срп ски ви рус, „Ју го и сток“, 
Бе о град, 2008.
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ра диотак си сти ма (Му сли ма ни ма из Сан џа ка) но ве, на у ље не 
ауто ма те АК47. Сце на је би ла им пре сив на, јер су са тог пунк
та не пре ста но по зи ва ни ра диотак си сти да оба ве чин пре у
зи ма ња оруж ја. Те но ћи, 28. фе бру а ра 1992. го ди не, ни сам ви
део им пре сив ни ју сце ну. Би ло је ја сно да ће су ко би бук ну ти и 
пре тво ри ти се у пра ви рат.

Ни из ве штач ен гле ског ра ди ја, ни ти из ве штач фран цу
ске те ле ви зи је, ни су 1. мар та 1992. го ди не у свом по днев ном 
(ни ве чер њем) из ве шта ју, за бе ле жи ли ни реч о оно ме што 
смо сви ви де ли прет ход не но ћи. За та ји ла је де он то ло ги ја, јер 
се ви ђе но ни је укла па ло у кли ше зах те ва ног из ве шта ва ња. А 
по жељ но из ве шта ва ње мо гло је да се уочи уве че, у са ра јев
ском Клу бу књи жев ни ка, где су ре пор те ри го во ри ли са мо о 
срп ској агре си ји и ди вљим бр ђа ни ма ко ји на па да ју мир ни град 
Са ра је во. Би ла је то ка фан ска прет пре ми је ра оно га што ће 
ка сни је јед на од зве зда бо сан ског ра та, „БиБиСи”јев Сер 
Мар тин Бел, де фи ни са ти као но ви нар ство ко ме је ста ло, или 
бу квал но – но ви нар ство при вр же но сти (the jo ur na lism of at
tac hment). Но ви нар Дан кли ка же да је „за бри ња ва ју ћа ствар 
око ’но ви нар ства ко ме је ста ло’, то што га за го ва ра ју и, још 
го ре, упра жња ва ју ре пор те ри рат ног но ви нар ства.”

По сле гра ђан ског ра та у БиХ, Бел је по стао не за ви сни 
по сла ник у бри тан ском пар ла мен ту (19972001), а да нас је 
УНИ ЦЕФов ам ба са дор Ује ди ње ног кра љев ства. Ва жио је за 
„јед ног од нај о бјек тив ни јих но ви на ра”, ка ко је на пи сао Кри
сто фер Дан кли у днев ни ку „Фај нан шал Тајмс“ 1997. го ди не.104 
Мар тин Бел кр шта ва тај но ви стил но ви нар ства у свом есе ју 
у „Бри тан ској ре ви ји но ви нар ства.”105 

 До га ђај ко ји је нај ви ше ин спи ри сао ова кво но ви нар
ство је упра во рат у Бо сни, ка же Дан кли, „јед ном де мо ни зо ва
ном стра ном и дру гом очи шће ном од гре ха, а јав ност је у дру
гим зе мља ма че сто охра бри ва на да ве ру је ка ко су са мо Ср би 
би ли од го вор ни за ужа се, а све дру ге стра не би ле не ду жне... До
вољ но је ло ше што ре пор те ри по чи њу да ве ру ју ка ко би тре
ба ло да ре флек ту ју сво ју емо ци о нал ну упле те ност у оно о че

104 Ви де ти: The Fi nan cial Ti mes, 20. 09. 1997. 

105 Мар тин Бел пи ше: „Овим ми слим на но ви нар ство ко је се бри не, као што и 
зна; ко је је све сно сво јих од го вор но сти; и не ће ста ја ти не у трал но из ме ђу до
бра и зла, пра вед ног и не пра вед ног, жр тве и тла чи те ља.” У: The Bri tish Jo ur
na lism Re vi ew, Vol. 8, No 1, 1997.
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му из ве шта ва ју. Ода тле је са мо ко рак, и мо жда не све сни ко
рак, до се лек ци је и ма ни пу ла ци је чи ње ни ца ма у фа во ри зо ва њу 
јед не стра не. Дан кли за кљу чу је: „Ре пор те ри те ле ви зиј ских 
ве сти тре ба ло би да на ста ве да бу ду сна жно за ин те ре со ва ни 
за до га ђа је, али пот пу но не при стра сни пре ма њи ма. За и ста, 
тре ба ло би да увек бу ду пот пу но не при стра сни у истин ском 
зна че њу те ре чи.”

 За ни мљи ва је дис кре пан ци ја из ме ђу Бе ло вог ра да на 
те ре ну Са ра је ва и ко мот них те о ре ти са ња о за пад ном но ви
нар ству у вре ме по сла нич ког ра да. Аутор је у исто вре ме, фе
бру а ра  мар та, а по том кра јем апри ла и по чет ком ма ја 1992., 
као део еки пе фран цу ске ТВ, бо ра вио у Са ра је ву. Мар тин Бел 
је та да еми то вао и ТВ ма те ри јал ко ји је био чи ста кон струк
ци ја у свр хе ва шинг тер нов ског но ви нар ства ко је је тре ба ло 
да убе ди свет о срп ској агре си ји на соп стве не згра де и ули це 
у Са ра је ву. Уз по моћ сни ма ка чак три ка ме ре, Бел је до ча рао 
до га ђај – на вод но срп ско га ђа ње јед не згра де у Са ра је ву, из 
раз ли чи тих угло ва, а да при том ни ко од но ви на ра ни је знао 
да ће баш ту Ср би га ђа ти, а да ће са мо Бел и Са ра јев ска те ле
ви зи ја сни ми ти тај не на да ни зло чин и sco op (sic!).106

Ту је Бел већ за шао у до мен фла грант ног не при др жа ва
ња но ви на р ске иде о ло ги је, што мо же да се об ја сни уло гом до
де ље ној го то во свим за пад ним но ви на ри ма у Са ра је ву 1992. 
– гор љи ви вој ни ци Ва шинг тер не. Ни су, да кле, „вој ни ци Пар
ти је“, али, ка ква је раз ли ка са функ ци јом „вој ни ка Ва шинг
тер не.“ Да се ови ми ли та ри зо ва ни „но ви на ри“ из Лон до на, 
Ва шинг то на, Бер ли на, у пот пу но сти укла па ју у на шу де фи ни
ци ју, по твр ди ће Мар тин Бел сво јом скан да ло зно ла жљи вом 
ре пор та жом за „Би Би Си“ ис кон стру и са ном и сни мље ном 
у хо те лу „Хо ли деј Ин“ у вре ме са ра јев ских ба ри ка да, фе бру
а рамар та 1992. За пра во, иде ја и ни је би ла Бе ло ва, већ ауто
ро вог по кој ног ко ле ге Дра га на Хав зи је ви ћа, бе о град ског пе
сни ка, но ви на ра и ка мер ма на. Хав зи је вић је био при дру же на 
ка ме ра Бе ло ве еки пе и из вео је нај за ни мљи ви ји (ла жи ра ни) 
рат ни sco op у „Хо ли деј Ин“у. Ма да су сви срп ски ру ко во ди о
ци бо ра ви ли, за јед но са број ним но ви на ри ма, у са мом хо те лу, 
Хав зи је вић је до шао на иде ју да сни ми ин тер вју са на вод ним 
во ђом срп ских „по бу ње ни ка“ у Са ра је ву. Он за тај раз го вор 
ни је од абрао, но ви на ри ма увек до ступ не, по зна те ру ко во ди
106 Z.P. Piroćanac, The Media Happened to Be There, Jugoistok/Bina, Beograd, 1994.
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о це, или чо ве ка за ду же ног у том шта бу за ме ди је, Рај ка Ду ки
ћа, на при мер, већ је за сто у хо тел ској со би ста вио до да нас 
не по зна тог на вод ног „срп ског по бу ње ни ка“, за ко га аутор и 
да нас по до зре ва да је при па дао спе ци јал ним по ли циј ским 
сна га ма Али је Изет бе го ви ћа. Хав зи је вић је био очи то ин спи
ри сан чи ње ни цом да су се по срп ским ба ри ка да ма у Са ра је
ву ви ђа ли на о ру жа ни љу ди под ма ска ма, јер ни су же ле ли да 
им но ви нар ски сним ци ода ју иден ти тет. Мо ра да се при зна 
ка ко је и не ка ква рат нич ка „шмин ка“, че сто при сут на ме ђу 
бор ци ма ши ром пла не те, та ко ђе ути ца ла на по ја ву тих ву не
них ка па пре ко ли ца, са отво ри ма је ди но за очи и уста. Оне 
су под се ћа ле на не ка да шње па ле стин ске ге рил це, ко ри шће не 
при ли ком от ми ца ави о на, али и на оне на гла ва ма ИРА за ма
ски ра них бо ра ца. Знао је да је пр ва асо ци ја ци ја бри тан ског 
мне ња на цр не ка пу ља че – не ми ло срд ни ИРА ир ски на ци о на
ли сти. Ин тер вју и са ни „срп ски по бу ње ник“, са истом та квом 
там ном ву не ном ка пу ља чом, се део је пред Хав зи је ви ће вом 
ка ме ром, а ис ку сни но ви нарсни ма тељ је ту скром ну сце но
гра фи ју фо ку си рао још на за ста ву СФРЈ, ко ја је у сре ди ни, на 
ме сту за грб, има ла зја пе ћу ру пу без гр ба, што је не сум њи
во ри мејкиде ја из Бу ку ре шта 1989., где је Хав зи је вић та ко ђе 
бо ра вио на но ви нар ском за дат ку. Ме ђу тим, де таљ ко ји га је 
из дао, по ред пот пу ног про ма ша ја са ме иде је сни ма ња „та јан
стве ног пред став ни ка по бу ње ни ка,“ би ло је ста вља ње ауто
ма та за град ску бор бу, не мач ког „Хе кле ра“. Ни ко од рат них 
из ве шта ча ни је мо гао да ви ди ни је дан је ди ни „Хе клер“ у ру
ка ма Ср ба на ба ри ка да ма у Са ра је ву у то вре ме. Је ди ни ко ји 
су има ли то по пу лар но оруж је би ли су при пад ни ци Спе ци
јал них је ди ни ца Изет бе го ви ће ве по ли ци је. И по ред очи то сти 
на ме ште ног ин тер вјуа, по тез је ус пео, а ни ко до да нас ни је 
до вео Бе ло ву но ви нар ску де он то ло ги ју у пи та ње. Ште та при
чи ње на Ср би ма овим ин тер вју ом у свет ском јав ном мне њу 
би ла је огром на. За ни мљи во је да ни ко ме ни ме ђу Ср би ма ни
је па ло на ум да Бе лу и ње го вој еки пи оду зме по сле то га акре
ди та ци ју. С дру ге стра не, ка сни је је у Ује ди ње ном кра љев ству 
и та ре пор та жа сва ка ко игра ла уло гу у Бе ло вом сти ца њу ти
ту ле Се ра, ис ку сном рат ном из ве шта чу, вер ном бор цу ње го ве 
Пар ти је – Ва шинг тер не и сра мот ном ла жљи вом но ви на ру са 
бо сан ског ра ти шта Де ве де се тих.107 
107 Овај аутор, ви ше од 25 го ди на но ви нар, че сто рат ни ре пор тер и спе ци јал

ни из ве штач, по пр ви пут јав но по ми ње овај, за ње га бол ни рат ни де таљ из 
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II. 3. Са вре ме ни ме ди ји - че твр ти род ар ми је НА ТО-а

Су штин ски је реч о бит ка ма за но ви нар ску де он то ло ги
ју, ко ја је, мно го је ин ди ка ци ја за то, из гу бље на већ го ди на ма. 
На ше ме диј ске ана ли зе рат них го ди на у бив шој Ју го сла ви ји, у 
БиХ, Хр ват ској и на КиМу, ука зу ју да су ме ди ји игра ли уло гу 
че твр тог ро да ар ми је НА ТОа, де ла ју ћи као до дат не спе ци јал
не сна ге. У без број ним си ту а ци ја ма, са вре ме на про па ганд на 
ма ши на по пут „СиЕнЕн“а, „гло бал не ТВ у ре ал ном вре ме
ну,“ „но ве Ко каКо ле на кра ју ми ле ни ју ма”, и дру ге ве ли ке ТВ 
мре же, за бо ра ви ле су основ ну де он то ло ги ју но ви нар ске про
фе си је, пу ку исти ну и чи ње ни це. На жа лост, одав но већ чи та
мо, слу ша мо и гле да но па па гај ски на чин опо на ша ња све моћ
не СиЕнЕн. Ка да та ста ни ца пре не се па жљи во фор му ли са не 
и пре ци зно ци ља не те ме ве сти, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
оста ли је сле по сле де са за ди вљу ју ћом уни форм но шћу. 

Раз лог за за бри ну тост је сте и ме диј ска си ту а ци ја ко ја је 
ин те грал ни део Ва шинг тер ни не док три не, у мно гим еле мен
ти ма на лик ме диј ској прак си из до ба Ко мин тер не Се дам де се
тих. Пре ма овом мо де лу, сло бод ни свет, ко ји по пут аме рич ке 
фон да ци је Na ti o nal En dow ment for De moc racy, „на ме ће де мо
кра ти ју ши ром све та”, узео је одав но и зна чај не спе ци ме не 
ста ре ко му ни стич ке но мен кла ту ре у Ср би ји у сво ју слу жбу.

До ми нант но но ви нар ство Аме ри ке, ко је од у век ши ри 
свој про ве ре ни вој ни кон цепт аме рич ког на чи на ра то ва ња 
(Ame ri can Way of War) при ме њу је та ко ђе кон цепт но вог ин
тер на ци о на ли зма, ко ји је за пре па шћу ју ћа ко пи ја Ко мин тер
ни ног ин тер на ци о на ли зма. Ме ди ји су крај ње ва жни за успе
шно ши ре ње, и ути ски ва ње у свест, аме рич ког ви ђе ња све та. 
Њи хов но ви ин тер на ци о на ли зам оса вре ме њен је у то ли ко 
што жи ви мо у ери гло бал не ТВ, Ин тер не та и ИТа, ко ји тај 
но ви ин тер на ци о на ли зам чи не свар љи ви јим и ефект ни јим у 
сво јим по ру ка ма. За та кву ме диј ску ори јен та ци ју, гра ђан ски 

1992. Дра ган Хав зи је вић одав но ни је ме ђу жи ви ма, и пре шао је пут од из
ве шта ва ња из сан ди ни стич ке ре во лу ци је у Ни ка ра гви, са сан ди ни сти ма, до 
Са ра је ва. Аутор је у овом де ли кат ном до га ђа ју, ко ји чак има и вер ске ко но та
ци је, ви ше од две де це ни је имао об зи ра, пре све га пре ма ње го вом си ну и су
пру зи, че ка ју ћи да про ђе до вољ но вре ме на да ову епи зо ду поме не у јав но сти.
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ра то ви у БиХ, Хр ват ској и на КиМу, не по сред но су слу жи ли 
(и слу же) аме рич ком Стејт де парт мен ту и ми ни стар стви ма 
спољ них по сло ва ње них са ве зни ца, као по ље за те сти ра ње. И 
то нај ви ше за те сти ра ње но вих, нелетал них оруж ја. 

За ни мљив је и фе но мен свет ских ме ди ја већ из 1991. и с 
по чет ка 1992. По ја ви ла се но ва док три на ши ре на из Ва шинг
то на и по том по др жа на без ика квих ре зер ви у но се ћим ме
ди ји ма. По пр ви пут у ду жем пе ри о ду, ме ди ји ши ром све та 
функ ци о ни са ли су си нер гич ки. Но ви на ри из Аме ри ке и Ира
на, Ен гле ске и Ли би је, Тур ске и Ру си је, Фран цу ске и Ал жи ра, 
Ин до не зи је и Не мач ке, ра ди ли су ру ку под ру ку. Циљ је био 
„ди зај ни ран у ла бо ра то ри ји” знат но пре су ко ба. Бо сан ски 
Ср би – „зли мом ци”, би ли су од ре ђе ни за жр тве на ол та ру но
вог свет ског но ви нар ства, ко је је до не ло но ви про фил но ви
нар ских зве зда, по пут Кри сти ја не Аман пур, ко ја, за бра ђе на 
исла ми стич ки иде у Те хе ран не би ли се у име Стејт де парт
мен та до дво ри ли Те хе ра ну. Та да је то би ло мо да.

Има ли су штин ске раз ли ке из ме ђу Аман пу ро ве и ста
љи ни стич ких ли ко ва из „Прав де”, ко ји су исто вре ме но вр
ши ли оба ве штај не по сло ве за ЦК? На пре ла зу ми ле ни ју ма 
ме ди ји су по ста ли очи та бру тал на сред ства про па ган де та
ко зва ног отво ре ног дру штва, пу ко ору ђе мул ти о на ци о нал
ног ка пи та ла ко ји де ва сти ра све на свом пу ту и че сто иза зи ва 
ра то ве. Гро „но се ћих ме ди ја“ у да на шњем све ту је, на жа лост, 
пу ка тран сми си ја ме диј ских мо гу ла пла не те, по ли тич ких ко
ме са ра не за ја жљи вог гло ба ли зо ва ног тр жи шта и не за си тих 
мул ти на ци о нал ки, чак Ва шинг тер ни них ре сурс них ра то ва.

Аутор је оче ви дац и бљу та ве епи зо де из бе о град ског 
„Ха ја та”, не по сред но пред по че так им про ви зо ва не кон фе
рен ци је за штам пу Ри чар да Хол бру ка са но ви на ри ма, на сед
мом спра ту. Рат је у пу ном је ку, Хол брук на сто ји свим си ла ма 
да до стиг не свог учи те ља Ки син џе ра и бес крај но је аро ган тан. 
Сви но ви на ри га че ка ју у хо лу, по сте пе ни ца ма тог спра та. 
Крај ме не је и Пи тер Ар нет, „зве зда Баг да да” (за то што му је 
то Са дам Ху се ин очи то до зво лио, због не ког до го во ра са „Си
ЕнЕн“ом и Стејт де парт мен том). Хол брук га угле да, Ар нет 
си ла зи низ сте пе ни ште, гр ле се, и Хол брук, пред го ми лом 
но ви на ра, уз вик не: „Здра во, Пи тер, тек што сам про чи тао 
тво ју књи гу, из вр сна је!”
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То је но ви та лас но ви нар ства отво ре ног дру штва, ко
ји је из Ва шинг тер ни них ла бо ра то ри ја ра сут све том, по пут 
ви ру са свињ ског гри па. Ин ти ми са ње са за пад ним по ли ти ча
ри ма по ста ло је нор мал на ствар, и по ред очи то сти да је у том 
чи ну по че так кра ја озбиљ ном но ви нар ству.

Од пр вог тре нут ка гра ђан ског ра та у бив шој Ју го сла ви
ји за пре па шћу ју ћа је би ла ме ра убе ђе но сти ко јом су Ва шинг
тер ни ни до пи сни ци, у сво јим из ве шта ји ма, ре дов но и ис кљу
чи во при пи си ва ли кри ви цу за све до га ђа је у ра ту Ср би ма, 
и „агре си ји из Ср би је.” За ни мљи во је да се при ме ти и да је 
та ко зва на „агре си ја из Ср би је” би ла успе шно мар ке тин шки 
пла си ра на, ма да Ср би ја ни ка да ни је по сла ла тру пе у Бо сну. 
С дру ге стра не, до кра ја ра та су исти но ви на ри иг но ри са ли 
ва жну вој ну чи ње ни цу овог ра та – из ме ђу 30.000 и 50.000 ре
гу лар них вој ни ка Хр ват ске ар ми је би ло је не пре ста но у деј
стви ма на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не, од са мог из би ја
ња ра та 1992. го ди не.

Пре ћут ки ва ње је, та ко ђе, ва жан по јам у овој ана ли зи. 
На при мер, за при су ство исла ми стич ких до бро во ља ца, му џа
хе ди на, на ра ти шти ма БиХ до бро се зна ло, али се о њи ма пи
са ло тек ка да су се аме рич ке тру пе по ја ви ле по сле Деј тон ског 
спо ра зу ма. Аме рич ки, али и дру ги но ви на ри са За па да, има ли 
су на рас по ла га њу до ку мен те аме рич ког Кон гре са о ак тив но
сти ма исла ми стич ких те ро ри ста, ко ји су чак до се гли број ку 
од 30.000 бо ра ца то ком чи та вог ра та. То су ли ко ви про тив ко
јих, ина че, за пад не др жа ве и њи хо ви ме ди ји бру је на сва зво
на, ка да им Ва шинг тер на да сиг нал. На ро чи то ка да се де си 
да аме рич ки вој ни ци од ле те у ва здух у ба зи у Да хра ну, у Са
у диј ској Ара би ји, или се ми ни ра Свет ски тр го вач ки цен тар у 
Њу јор ку, 1993. На про сто ру Ју го сла ви је то им не сме та. Ни су 
чак ни реч на пи са ли о то ме да Клин тон и ње гов тим у Бе лој 
ку ћи го то во чи та вог ра та за тва ра ју очи пред иран ским не
пре кид ним до ту ра њем оруж ја му сли ма ни ма, пре ко Ја дра на и 
пре ко аеро дро ма у За гре бу и Ту зли. Тек ка да су оба ве штај не 
аме рич ке слу жбе са зна ле о по сто ја њу пла но ва за на па де на 
њи хо ве тру пе у са мој Бо сни, ме ди ји су по че ли да пи шу о му
џа хе ди ни ма.

Ве ли ка ма ни пу ла ци ја о ра ту на про сто ру бив ше Ју го
сла ви је Де ве де се тих, би ла је нео бја шњи ва упор ност Ва шинг
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тер ни них ме ди ја да се ја сно исла ми стич ка кон цеп ци ја Изет
бе го ви ћа (та да ви ше од две де це ни је чла на исла ми стич ке 
бор бе не про и ран ске ор га ни за ци је Fe dayin e Isla mi)108 успе шно 
про мо ви ше у свет ској јав но сти као при ча о „бор би за мул
ти ет нич ку и гра ђан ску др жа ву Бо сну”. Го то во је не ве ро ват но 
да ни аме рич ки, ни ти свет ски ме ди ји ни ка да ни су пи са ли о 
ана ли за ма Кон гре сне гру пе за те ро ри зам и не кон вен ци о нал но 
ра то ва ње, и ни ре чи са оп шти ли о пре ци зним и дра го це ним 
ана ли за ма Јо се фа Бо дан ског о ак тив но сти ма му џа хе ди на на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. Та ко ђе, ни ре чи кри ти ке књи
ге Бо дан ског, „Не ки то зо ву мир” – дра го це ног до ку мен та о 
овом ра ту.

Пјер Ги лен, про фе сор у фран цу ској На ци о нал ној шко ли 
уме ћа ра то ва ња, го во рио је о гу бље њу са вре ме ног чо ве ка у 
сли ци ко ја во ди да ље од скеп ти ци зма, у об лик ге не ра ли зо ва
ног ци ни зма (cyni sme généra lisé). „У су шти ни, За пад не ве ру је 
ви ше ка ко по сто ји не ка дру га ре ал ност осим фик ци ја, свих 
фик ци ја ко је не у мор но ге не ри ше и ко ји ма по кри ва свет. Спек
такл ни ка да ни је био то ли ко то та лан. Чак је и рат по стао 
спек такл, ви ђен са дис тан це, из то плог, у пре чи шће ној, дра
ма ти зо ва ној, упро шће ној вер зи ји.” Ва шинг тер ни ни ме ди ји 
си сте мат ски су у гра ђан ским ра то ви ма у бив шој Ју го сла ви ји 
при бе га ва ли исто риј ској ана ло ги ји (Са дамХи тлер, Ср бина
ци сти, Мат ха у зенОмар ска), „а то је омо гу ћи ло за пад ној про
па ган ди да до сег не свој есен ци јал ни циљ  ле ги ти ми са ње ра
та, да се он, у очи ма мне ња, учи ни не са мо нео п ход ним, већ и 
пра вед ним”(Ги лен). 

Дру ги фран цу ски аутор, Жак Алил, по твр ђу је оно што 
је пот пу но исти ни то ка да се у пи та њу ме ди је и рат у бив шој 
Ју го сла ви ји – да су ово кор по ра тив но но ви нар ство, и по ли
тич ки над гле да ни ме ди ји, де ло ва ли вр ло че сто у скла ду са 
су ге сти ја ма еста бли шмен та. Стро го но ви нар ство, ре то ри ка 
објек тив ног пред ста вља ња, но ви нар ство објек тив не на ме
ре, би ло је тра гич но од сут но у рат ним из ве шта ји ма из бив ше 
Ју го сла ви је. Уме сто то га, до би ли смо чи сту про па ган ду, ме
диј ски то та ли та ри зам. Жак Алил ка же: „Про па ган да је су

108 Овај податак открио је Јосеф Бодански, тадашњи директор Конгресне гру
пе за антитероризам и неконвенционално ратовање у Представничком дому 
САД.
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штин ски то та ли тар на. Али не у том сми слу да би чи ни ла 
део то та ли тар не др жа ве, већ за то што има тен ден ци ју да 
све ап сор бу је. Због то га, у ру ка ма де мо кра ти је, она увек по
ста је ауто де струк тив но оруж је.” Шта су дру го би ли, до ли 
Ва шинг тер ни на про па ган да о ра ту у бив шој СФРЈ, мно ги тек
сто ви чак и во де ћих но ви на, по пут The New York Ti mesa, ко ји 
има ре пу та ци ју ли бе рал ног и не за ви сног. Пре ма та да шњем 
пи са њу нај у глед ни јих ли сто ва све та, у Бо сни је си ло ва но нај
пре 20.000, а на кра ју кам па ње чак и 80.000 му сли ман ки.

За си ло ва ња су, на рав но, оп ту жи ва ни Ср би, али је је
дан Аме ри ка нац, си лу ју ћи исти ну, до био „Пу ли це ра“. Још се 
се ћа мо Џо на Берн са, ре пор те ра днев ни ка The New York Ti mes, 
ко ји је за сво је ла жне оп ту жбе про тив мен тал но дис тур би
ра ног и им по тент ног чо ве ка, Хе ра ка, осло бо ђе ног слу же ња 
вој ске, до био ову пре сти жну но ви нар ску на гра ду. Тај јад ни 
и те шки мен тал ни ин ва лид тру лио је го ди на ма у са ра јев ском 
за тво ру, ни крив ни ду жан. Осим јед ног тек ста Кри са Хе џи са 
у ли сту The New York Ti mes, ни ко се за ње га ни је за ни мао, а 
мно ги су об ја вљи ва ли екс клу зив не ре пор та же о слу ча ју Хе
рак. Ћу та ле су чак и ме ђу на род не ор га ни за ци је UN HCR, UN, 
SFOR, Ве стен дорп. Скан да ло зно и не мо рал но је би ло ћу та ње 
штам пе, ма да су чак и об ја вље не фо то гра фи је Хе ра ко вих на
вод них жр та ва ко ји је ка сни је, по осло ба ђа њу, сни мљен и ка
ко на па са сво је ов це на пе ри фе ри ји Са ра је ва. Аме рич ки но
ви на ри, Гат ман и Бернс, иако „вер ни вој ни ци Ва шинг тер не“ 
и до бит ни ци „Пу ли це ра“, исто вре ме но су и си но ни ми за уру
ша ва ње но ви нар ске де он то ло ги је и при ме ри то тал не еро зи је 
но ви нар ства. Гат ман је вр ло сум њи вом и чак не до зво љи вом 
ме то до ло ги јом на ду ва вао при че о ло го ри ма, а Бернс је јед ног 
ин ва ли да ис ко ри стио за гро зо мор не при че о уби стви ма ко ја 
тај јад ник ни је ни ка да по чи нио. О њи хо вим ма ни пу ла ци ја ма 
зна ла је до бро но ви нар ска за јед ни ца, али су сви то пре ћут
ки ва ли. „Пу ли цер Фон да ци ја“ је оста ла та ко ђе без гла са, као 
вер ни вој ник Ва шинг тер не.

За ђи мо на час ду бље у про сто ре са вре ме не Ва шинг тер
ни не про па ган де про тив Ср ба, али и мно гих дру гих ма лих 
на ро да да на шњи це. Ода кле им ин спи ра ци је за ме то до ло ги ју 
при ме не ла жи и ма ни пу ла ци ја јав ним мне њем? Аутор ви ди 
не рас ки ди ву ве зу Ва шинг тер ни не ме диј ске фи ло зо фи је оп
се не, ла жи и но тор не ла жи са вре ме ном на до ла зе ћег неона
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ци зма. Је дан од ја сних при ме ра је сте слу чај не ка да шњег но
вин ског маг на та, Ви ли ја ма Рен дол фа Хер ста, ко ји је до шао на 
бањ ски опо ра вак у Бад На у хајм, сеп тем бра 1934. Хи тлер му 
је од мах по слао дво ји цу нај по вер љи ви јих на ци стич ких про
па ган ди ста, Хан фштан ге ла и Ро зен бер га, да га пи та ју ка ко би 
на ци зам мо гао да се пред ста вља у Сје ди ње ним др жа ва ма у 
леп шој сли ци. По том је Херст оти шао у Бер лин да по се ти Хи
тле ра. Ре зул тат те по се те био је уго вор на, чак и за Хер ста 
не за не мар љи вих, 400.000 до ла ра го ди шње, пот пи сан из ме ђу 
Хер ста и Ге бел са. Истог ме се ца ка да је до био па ре, Херст је 
пот пу но про ме нио из да вач ку по ли ти ку сво јих 19 днев них 
но ви на. Та ко ђе је ин стру и сао све Hеarst Press до пи сни ке у 
Не мач кој, укљу чу ју ћи и INS (In ter na ti o nal News Ser vi ce) да о 
до га ђа ји ма из Не мач ке из ве шта ва ју са мо на при ја тељ ски на
чин.109 Ако про ме ни мо реч при ја тељ ски, са не при ја тељ ски, 
до би ја мо тач ну сли ку ју го сло вен ског гра ђан ског ра та. Пи та
ње је: ко је пла ћао свих тих го ди на за ову ис кри вље ну сли ку 
о Ср би ма? Од го вор је јед но ста ван: Ва шинг тер ни ни бу џе ти.

На КиМу се бо сан ски и хр ват ски кли ше по но вио. Ср
би су по но во го ди на ма би ли „ди вљач за од стрел,“ па је, ка
ко је го во рио ис ку сни не мач ки кан це лар Кол, „пред чи та вом 
ме ђу на род ном за јед ни цом за да так да об у зда Ср бе.”110 Нај ја че 
оруж је за то об у зда ва ње су, зна се – ме ди ји. Од са мог по чет
ка, Ва шинг тер ни ни ме ди ји са ве ли ким сим па ти ја ма пи са ли о 
осло бо ди лач кој бор би Ал ба на ца  Шип та ра, ма да је реч би ла 
о кла сич ној се це си ји и по ку ша ју ме ња ња гра ни ца јед не су ве
ре не др жа ве.

Есте ти ка дво стру ких стан дар да по но во је при ме њи ва
на, екс клу зив но на Ср би ма, ма да је то би ло не до зво ље но за 
Ве ли ку Бри та ни ју са Ир ци ма, за Шпа ни ју са Ба скиј ци ма, за 
Фран цу ску са Кор зи ком. Ме ди ји, пу ка тран сми си ја сво јих 
ми ни стар ста ва спољ них по сло ва (мо жда по но во пла ће ни, 
као у Хер сто во про на ци стич ко вре ме Че тр де се тих), ди сци
пли но ва но су по ма га ли у убр за ва њу се це си је и ме ња њу гра
ни ца Ср би је. То је, уоста лом, био за јед нич ки за да так у ства
ра њу тзв. но ве европ ске ар хи тек ту ре.
109 Ви де ти: R. Wil li am Da vis, (The Elk horn Ma ni fe sto), Sha dow of the Swa sti ka, An 

Open Let ter to All Ame ri cans, Do cu men ted Evi den ce of a Sec ret Bu si ness and Po li
ti cal Al li an ce, Bet we en the U.S. “Esta blis hment” and the Na zis  Be fo re, Du ring and 
Aft er World War II  up to the Pre sent.

110 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Из бри са ти срп ски ви рус, „Ју го и сток“, 
Бе о град, 2008
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Узми мо за при мер Ло ру Ро у зен, из „СиБиЕс Њу за“. У 
мар ту 1996. го ди не она чи та „из ве штај” из Бе о гра да о пред ло
гу за раз го во ре са ко смет ским Ал бан ци ма. Она је опу ште но 
са оп шти ла сво јим гле да о ци ма „да је Ср би ја анек ти ра ла Ко
со во 1989. го ди не”.

На при ме ру Ко со ва и Ме то хи је обра ти мо па жњу на 
још је дан по јам на ше ма ле ан то ло ги је рат ног но ви нар ства 
Ва шинг тер не. Је дан од ме то да Ва шинг тер ни не ма ши не ри
је про тив Ср ба у свим кон флик ти ма Де ве де се тих би ла је и 
лин гви стич ка ге ри ла за ра чун сво јих про те жеа, про тив ни ка 
Ср ба. Нео д го вор ни че сто за не ма ру ју ћи очи те чи ње ни це, вр
ло нео бра зо ва но, али крај ње нео прав да но на ма хо ве без о бра
зно, свет ски ме ди ји нај пре оба ве при пре му на ни воу је зи ка, 
што по ма же да се он да се це си о ни стич ка бор ба учи ни де ло
твор ни јом.

По сле два де се так го ди на та квих на по ра, на при мер, да
нас, су прот но свим пра ви ли ма лин гви сти ке, у ле гал ној упо
тре би је бо шњач ки је зик, а чи тав из ми шље ни на род Бо шња ци 
при знат је офи ци јал но као на ци ја. До гра ђан ског ра та у бив
шој Ју го сла ви ји, ти пој мо ви ни су мо гли да се на уч но оправ
да ју, јер „бо шњач ки је зик“ не по сто ји у лин гви сти ци, ни ти у 
сва ко дне ви ци. Је зик ко јим се го во рило у Бо сни и Хер це го ви
ни, зван срп ско хр ват ским, или хр ват ско срп ским. И са мо су 
сво јом не ве ро ват но успе шном про па ган дом, уз до бро пла ћа
ње ле ген дар не аме рич ке фир ме за од но се са јав но шћу, ствар
ног по бед ни ка ра та у БиХ, Ру дер Фин, исла ми стич ки ли де ри 
Бо сне и Хер це го ви не ус пе ли да на мет ну ово исме ва ње свих 
основ них за ко на лин гви сти ке.

Ло би стич ка фир ма Ру дер Фин има цен тра лу у Ва шинг
то ну. То је ком па ни ја за по сло ве од но са са јав но шћу (П. Р.), 
ко ја је од и гра ла на во ји шту бив ше Ју го сла ви је мо жда јед ну од 
пре суд них уло га. Упра во љу ди из ове фир ме су, за хва љу ју ћи 
им пре сив ном ути ца ју на ме ђу на род не по ли ти ке фак то ре, ин
сти ту ци је и на ро чи то елек трон ске ме ди је, про сто пре га зи ли 
Ср бе из Кра ји не, БиХ и Ср би је. Ру дер Фин ће Ср би сва ка ко 
за пам ти ти.111 Ком па ни ја је, сва ка ко охра бре на од Ва шинг тер
не, ра ди ла за Хр ва те, Му сли ма не, Шип та ре, да би по но во би

111 Лек ци ја о њи хо вој сна зи мо же да се ана ли зу је у књи зи Тhe Me dia Hap pe ned to 
be The re, (ауто ри: Пи ро ћа нац  Ми ше љић  Ха џи ву ко вић – Кре со вић), Цен
тар за ге о по ли ти ке сту ди је „Ју го и сток”, БИ НА, Бе о град, 1994. 
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ла ан га жо ва на код Шип та ра, за про је кат Ко со во Ре пу бли ка.112 
У окви ру тог ве ли ког про јек та, ра ди ли су по том успе шно и на 
још јед ној ме диј ско по ли тич кој стра те ги ји: „Зо на за бра ње ног 
ле та над Ко со вом”. Аме ри кан ци су и у то ме до не ли пот пу ни 
успех Шип та ри ма, ко ји ни су жа ли ли па ра да им се од ра ди за
и ста про фе си о нал но и ефи ка сно и тај по сао.113 

Ова тер ми но ло шка ге ри ла на ста вље на је про тив срп
ског на ро да ин тен зив но и со фи сти ко ва но и по во дом Ко сме
та. Нео п ход но је да се по ме не ка ко је ис пра ван по јам ко ји 
тре ба ко ри сти ти, пун на зив ју жне по кра ји не, Ко со во и Ме то
хи ја (КиМ). Баш као и за по јам Бо сна (Бо сна и Хер це го ви на), 
у го вор ном је зи ку се че сто ка же са мо Ко со во. Али, у зва нич
ним до ку мен ти ма оба ве зно се ко ри сти КиМ. Но, вид но је да 
свет ски ме ди ји ни кад ни су ко ри сти ли пу но име по кра ји не, 
што је би ло на мер но скан да ло зно оп хо ђе ње пре ма овом осе
тљи вом про бле му. То иде до тле да је чак и аме рич ки Кон грес 
до нео за кон по во дом овог срп ског ре ги о на. У зва нич ним до
ку мен ти ма, ко ји оста ју за исто ри ју, пи шу реч Ко со ва, уме сто 
Ко со во и Ме то хи ја.114 Осим то га, Ко со ва је тек из ве де ни ца из 
срп ског пој ма Ко со во и на ал бан ском је зи ку не ма ни ка кво ал
бан ско зна че ње. Но, оно је ва жно за се це си о ни сте, јер им се 
ова ко ве штач ки из гра ђу је не по сто је ћи ле ги ти ми тет. Ва шинг
тер нов ски ме ди ји ауто мат ски пер фид но иска чу из сво је уло ге 
и ди рект но се ме ша ју у су ве ре ни тет јед не зе мље. Та ко је на 
кра ју до шло до ко нач не не скри ве не по др шке Ко сов ској осло
бо ди лач кој ар ми ји (КЛА). „Глас Аме ри ке” је та ко ђе лу ка во 
те сти рао но во ме диј ско тре ти ра ње ору жа ног кри ла по бу не 
ет нич ких Ал ба на ца, сва ка ко по су ге сти ји Ва шинг терни них 
за ду же них љу ди за све сна жни ју по др шку Ал бан ци маШип
та ри ма про тив Ср ба.

112 Ни је ни тре ба ло да се сум ња ка ко ће и тај про је кат вр хун ски од ра ди ти, јер 
на спрам се бе Ру дер Фин у Ср би ји ни је ни има ла озбиљ ну др жа ву, ни ка кве 
ме диј ске стра те гиј ске ти мо ве, већ па тр љак од др жа ве, у ко јој су се на ко ти ле 
ко рум пи ра не по ли тич ке гру па ци је, ко је су про на шле згод не мо ду се да пљач
ка ју срп ску др жа ву. Ве ро ват но да Ва шинг тер на на пла ну ме диј ске бор бе про
тив Ср ба ни је има ла не ки дру ги та ко лак по сао. 

113 Ви де ти: Реч на про тест ном ску пу у УКС, За што де мон стри рам?“ 15. ја ну ар 
1997. 

114 При мер је аме рич ки Кон гре сни за кон, усво јен 15. де цем бра 1997. го ди не, у 
ко ме се, у Сек ци ји 539.(а), санк ци је про тив Ср би је и Цр не Го ре про ши ру ју, 
осим ако се по стиг не „одво је ни иден ти тет” за Ко со во (у ори ги на лу  Ко со
ва!)
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Треће поглавље

Америчко уклињавање на Балкан  
и хладни рат са Титом

III. 1. Cтратегија за СФРЈ и Србију 1945-1999: 
уклињавање, мамипаре, претња банкротом, 
разбијање финансијски и војно, до 
осиромашеног уранијума 

Не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, две зе мље, Да
вид и Го ли јат, Ју го сла ви ја и САД, до ла зе до са ме иви це ме ђу
соб ног ра та. Чак је до шло до раз ме не ва тре у ви ше при ли ка. 
То је у вре ме ка да Аме ри кан ци и Ру си ни су још увек за хук та
ли сво ју уза јам ну иде о ло шку не тр пе љи вост. Са пр га вим Ју го
сло ве ни ма су, ме ђу тим, до шли не спо ра зу ми, већ 1945., па су 
Аме ри кан ци нај ве ро ват ни је не ма ло би ли из не на ђе ни та квом 
од луч но шћу Ти то вих сна га. Ни је би ло та квих при ме ра не
по што ва ња то ли ке аме рич ке вој не мо ћи и не при ко сно ве ног 
ауто ри те та. До да нас се из ру ских ар хи ва ни је по ја вио до каз 
да је и Ста љин имао пр сте око тр шћан ске кри зе уз про во ка
ци ју аме рич ких сна га, у ко јој су га за сту па ли Ти то ви пар ти за
ни. Ипак, ова ква прет по став ка је ите ка ко осно ва на, об зи ром 
на функ ци ју са мог Ти та и но во ства ра ју ћег ко му ни стич ког ре
жи ма у Ју го сла ви ји 1945. у од но су на Мо скву.

Ју го сло вен ски лов ци по го ди ли су и на те ра ли на сле та
ње два аме рич ка тран спор те ра С47. Је дан аме рич ки ави он је 
при сил но сле тео крај Љу бља не, а пут ни ци и по са да су ухап
ше ни. Дру ги аме рич ки ави он је по го ђен и пао је, а сви у ње
му су по ги ну ли. Тај су коб о ко ме се не ра до го во ри на обе ма 
стра на ма, до го дио се због не са гла сно сти ко ја се ти ца ла лу ке 
Трст. Ти то ве је ди ни це су за у зе ле Трст мар та 1945. Аме ри кан
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ци ула зе ти ме у пр ви кон фликт са Ста љи ном, а у Ми ни стар
ству од бра не се раз ми шља озбиљ но са за по чи ња њем вој них 
опе ра ци ја про тив Ју го сла ви је. У ма ју 1945. Ти то ша ље сво ју 
Че твр ту ар ми ју да оку пи ра Ве не ци ју Ђу лиу, се вер ну област 
Ита ли је, те ти ме уђе и у лу ку Трст, ко ја ва жи за нај зна чај ни ју 
у Ја дра ну. Про блем је у то ме што је зна већ оку пи ра на  та мо 
су Ен гле зи ко је пред во ди Сер Фелд мар шал Ха ролд Алек сан
дер. Ти ме је су коб из гле дао ве о ма из ве стан.115

За ме ник др жав ног се кре та ра, Џо зеф Гру (Grew), ка же 
Тру а ну 10. ма ја 1946. да је Со вјет ски са вез ор ке стри рао ак ци
ју Ју го сло ве на: „Ру си ја је би ла, без ика кве сум ње, иза Ти та, са 
на ме ром да ко ри сти Трст као ру ску лу ку у бу дућ но сти“. Аме
рич ки ам ба са дор у Ита ли ји, Алек сан дер К. Кирк и Џо зеф Гру 
са ве ту ју Тру ма ну да се су прот ста ви ју го сло вен ским по кре ти
ма. Тру ман по том на ре ђу је Ај зен ха у е ру де де мон стри ра вој
ну си лу, ка ко би за стра шио Ти та, а исто вре ме но Аме ри кан ци 
пре да ју ди пло мат ске но те Ста љи ну и Ти ту. Ста љин на о ко не 
по др жа ва Бро за по пи та њу Тр ста, па Ти то чи ни ко рак уна зад, 
при хва та ју ћи при вре ме не де мар ка ци о не ли ни је.

Аме рич ка стра те ги ја же ли спре ча ва ње со вјет ског ути
ца ја у ре ги о ну Ја дра на, у Ис точ ном Ме ди те ра ну, то јест кон
тро лу над стра те гиј ски ва жном лу ком Тр стом. Ге о по ли тич ки 
мо ти ви су истин ски раз лог ове кри зе, а не Ти тов на ци о на ли
зам. У ис точ ном Ме ди те ра ну вид на је пра зни на мо ћи по сле 
ра та. Бри тан ци кон тро ли шу ову стра те гиј ски зо ну од ви тал
ног зна ча ја. За „за пу ша ва ње“ ове пра зни не за ин те ре со ва не су 
чак и „зе мље на род не де мо кра ти је“ са Со вје ти ма на че лу.

На са стан ку 27. фе бру а ра 1946., Тру ман ди ску ту је о 
кри зи. Се кре тар од бра не, Џејмс Фо ре стал, су ге ри ше да САД 
по ша љу сна жне по мор ске сна ге, не би ли за стра ши ли Ти та. 
Се кре тар за рат, Ро берт Па тер сон, при бо ја вао се да Аме ри
кан ци и Бри тан ци ни су ка дри да за у зда ју ју го сло вен ски упад 
у ре ги он. Бирнс је у ре дов ним кон так ти ма са Со вје ти ма ре као 
со вјет ском ми ни стру спољ них по сло ва, Вја че сла ву Мо ло то ву, 
„да Сје ди ње не др жа ве не ће устук ну ти ни ка да пред Ти том“. 
Мо ко тов пред тим ре чи ма пред ла же ства ра ње јед не сло бод
не лу ке, Тр ста, под кон тро лом ад ми ни стра ци је ОУН. Ти то 
не при хва та план Мо ло тов, а тај од го вор је сва ка ко био те
115 Ви де ти: Ro ber to Ra bel, Bet we en East and West: Tri e ste, the Uni ted Sta tes and the 

Cold War, 1941 1954, Dur ham, NC, Du ke Uni ver sity Press, 1988. 
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сно ко ор ди ни сан са Мо сквом, па је би ло ка ко же ли Ха зја нин, 
Ста љин. За тим у ав гу сту до ла зи до по ме ну тог оба ра ња два 
аме рич ка ави о на у ва зду шном про сто ру Ју го сла ви је.

Ова кри за ре ши ће се тек 1953., ка да ће Ита ли ја до би
ти нај зад Зо ну А, укљу чу ју ћи Трст. Ју го сла ви ја се за до во ља ва 
Зо ном Б и зна чај ном еко ном ском ком пен за ци јом из САД, пре 
све га. Сва ка ко до бро од и гра на игра Мар ша ла Ти та, тих го ди
на рас ки да са Со вје ти ма, а и под при ти ском Ва шинг то на да 
им се при кло ни.

Ин спи ра тор те о ри је con ta in mentа, Џорџ Ке нан, упо зо
ра ва 1946.: „Ни је до вољ но при ти сну ти на ро де да раз ви ја ју 
по ли тич ке про це се на лик на шим. Пу но дру гих на ро да, ба рем 
у Евро пи, умор но је. Они оче ку ју да им се по ка же пут, а не да 
им се по ве ре од го вор но сти. Ми би тре ба ло да смо бо ље у ста
њу да им по ка зу је мо, но Ру си. А ако то не чи ни мо ми, Ру си ће 
из ве сно то чи ни ти“.116 

Од но си Ис токЗа пад мо гу да се де фи ни шу, од 19467., 
кaо кон цепт хлад ног ра та. Ка ко је на пи сао аме рич ки ам ба
са дор у Бе о гра ду по чет ком Де ве де се тих, Во рен Зи мер ман, 
„ју го сло вен ска аме рич ка по ли ти ка то ком чи та вог Хлад ног 
ра та мо же да се ре зи ми ра у че ти ри ре чи: не за ви сност, је дин
ство, те ри то ри јал ни ин те гри тет. Ова ман тра је би ла кôд 
да се ка же ка ко же ли мо да ви ди мо Ју го сла ви ју да оста не сло
бод на од со вјет ске кон тро ле, или ње ног ути ца ја и да је очу ва
ње ње ног је дин ства нај бо љи на чин да се то обез бе ди“.117

Хлад ни рат је био у за чет ку у ве ли кој али јан си. Ета пе 
успо на тен зи је из ме ђу два та бо ра ви дљи ви су већ пе ри о ду 
19441947. Со вје ти при ме њу ју со вје ти за ци ју у оку пи ра ним 
зо на ма већ од кра ја 1945. Они та ко ђе ку ра же те ме за у зи ма
ња вла сти на За па ду од просо вјет ских пар ти ја, КП и дру гих 
ле вих пар ти ја. Уоста лом, Ста љин је ла кон ски ову стра те ги ју 
из ра зио у јед ној ре че ни ци при ли ком по се те Ти та и ње го вог 
„иде о ло шког чвр стог је згра“, 1945. у Мо скви, обра ћа ју ћи се 
Ми ло ва ну Ђи ла су: „Сва ка ар ми ја до но си са со бом сво је иде је.“

Пр ви зна чај ни ус пе си за пад не по ли ти ке спрам со вјет
ске по ли ти ке, да ти ра ју већ из 1946., ка да Ва шинг тон и Лон
116 Ви де ти у: L’Al li an ce atlan ti que, présenté par Pi er re Mélan dri, Ar chi ves, Jul li ard, 

1979. 

117 Ви де ти: Wa ren Zim mer man,“Yugo sla via:1989 1996“, Fo re ign Af a irs, 1996.
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дон по ма жу у про те ри ва њу Со вје та из иран ских де ло ва Кур
ди ста на и Азер беј џа на. Ста љин и ње гов шеф тај них слу жби, 
Бе ри ја, од го ва ра ју Ал би о ну и њи хо вим ак ци ја ма у Па ле сти ни 
и Грч кој, где се гра ђан ски рат раз бук та ва, као и сву где где по
сто је ин те ре си бри тан ске кру не.118

Пре ма Жда но ву 1947., хлад ни рат се де фи ни ше као не
по мир љи ва би по ла ри за ци ја два ју глав них та бо ра све та. Ме
ђу тим, Мо сква од у ста је од ра та и свет ске ре во лу ци је. Ва жан 
раз лог у тој про ме ни је чи ње ни ца да је Ста љин ма ње ре во лу
ци о на ран од Ста љи на. Не за бо ра ви мо да је по јам ми ро твор не 
ко ег зи стен ци је со вјет ска ини ци ја ти ва, ма да тај кон цепт, ко ји 
је у СССРу ско вао Хру шчов, ни ка да ни је био у пот пу но сти 
при хва ћен на За па ду. Со вјет ски По лит би ро га је лан си рао 
ка ко би при ми ри ли де гра да ци ју сво је еко ном ске си ту а ци је 
и уну тра шње по ли ти ке. Но, тај со вјет ски кон цепт је убр за но 
са зре вао, а по ли тич ка адо ле сцен ци ја му се окон ча ва у тре
нут ку пот пи си ва ња САЛТ спо ра зу ма 1972., као и су сре ти ма 
Ник сонБре жњев.

Ана ли ти ча ри од но са Ис токЗа пад у вре ме Хлад ног ра та 
сма тра ју да је реч би ла о ми ни ра њу за пад ног та бо ра из ну тра, 
уз по моћ тех ни ка њи хо вог де мо би ли са ња. Но, ми ро љу би ва 
ко ег зи стен ци ја је на кра ју ми ни ра ла со ци ја ли стич ки та бор. 
Она је, на при мер, раз лог пре ки да од но са Ал ба ни је и Ки не.119 
На спрам ових по тен ци јал но опа сних ис точ них тен ден ци ја, 
Аме ри кан ци кон цеп ту а ли зу ју сво је од го во ре и иде о ло шке 
амор ти зе ре. И они ства ра ју соп стве не пој мо ве: док три на 
Тру ман и Мар ша лов план. 

Спак, бел гиј ски ми ни стар спољ них по сло ва, ка же Ви
шин ском, ше фу со вјет ске де ле га ци ја у УН, 1948.: „Без же ље 
да рас пра вља мо о би ло ком ре жи му, ми же ли мо да по твр ди мо 
ка ко, по сле бор бе про тив фа ши зма и про тив хи тле ри зма, ми 
не на ме ра ва мо да се по ви ну је мо би ло ко јој ауто ри тар ној, или 
то та ли тар ној иде о ло ги ји. Со вјет ска де ле га ци ја не тре ба да 
тра жи ком пли ко ва на об ја шње ња за на шу по ли ти ку. Зна те 

118 Ви де ти: Ale xan dre Adler, „ La vol te  fa ce des gran des pu is san ces“, L’Ex press, le 
27. 11. 1997. 

119 То је ја сно ре че но у по ли тич ком тек сту КП Ки не из 1964., на сло вље ном „Бор
ба из ме ђу со ци ја ли стич ког и ка пи та ли стич ког пу та.“
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ли шта јој је осно ва? То је страх, страх од вас, страх од ва ше 
вла де, стах од ва ше по ли ти ке“.120

Свет та ко ула зи у пе ри од хла ђе ња ме ђу на род них од но
са. За Но а ма Чом ског, очи глед но је да је план За па да био да 
пре о бра зи нај ве ћи део Ис точ не Евро пе у Тре ћи свет лак за 
екс пло а та ци ју. „Не ка да је по сто јао вид ко ло ни јал ног од но са 
из ме ђу За па да и Ис точ не Евро пе; у ства ри, бло ки ра ње тог 
од но са од Ру са био је је дан од раз ло га за Хлад ни рат. Са да је 
то по но во ус по ста вље но и ту по сто ји озби љан су коб око то
га ко ће по бе ди ти у тр ци за пљач ку и екс пло а та ци ју. Има пу
но ре сур са за узи ма ње, као и пу но јеф ти не рад не сна ге за фа
бри ке за мон та жу. Но, пр во мо ра мо да им на мет не мо ка пи
та ли стич ки мо дел. Ми то не при хва та мо за се бе са ме – али 
у Тре ћем све ту ми ин си сти ра мо на то ме. То је си стем ММФ. 
Ако успе мо да то при хва те, они ће би ти ве о ма ла ко екс пло а
ти ви, и кре ну ће ка сво јој но вој уло зи, не ка ко као Бра зил, или 
Мек си ко. На пу но на чи на, Ис точ на Евро па је атрак тив ни ја 
за ин ве сти то ре од Ла тин ске Аме ри ке. Је дан раз лог је што је 
ста нов ни штво бе ло и пла во о ко, те сто га лак ше да по слу ју 
са ин ве сти то ри ма, ко ји до ла зе из ду бо ко ра си стич ких дру
шта ва, по пут Ис точ не Евро пе и Сје ди ње них др жа ва... Пре ма 
оба ве штај ним по да ци ма САД, Со вјет ски са вез је ушпри цао 
око 80 ми ли јар ди до ла ра у Ис точ ну Евро пу Се дам де се тих“.121

Чом ски нас под се ћа и на по зи ци ју чу ве ног Џор џа Ке на
на из 1947.: „Не пре ти на ма ру ска вој на моћ, већ ру ска по ли
ти ка моћ.“ С дру ге стра не, аме рич ки Пред сед ник Ај зен ха у ер 
од луч но сма тра ка ко Со вје ти не ма ју на ме ру да вој но осво је 
За пад ну Евро пу. Џорџ Бан ди, аме рич ки екс перт за ну кле ар
но на о ру жа ње, на пи сао је да ба ли стич ке ра ке те ни ка да ни су 
би ле пред мет не ке за бра не пре њи хо вог раз ме шта ња, иако су 
би ле је ди на по тен ци јал на вој на прет ња за Сје ди ње не Др жа
ве.122

120 Ци ти ра но у: Re gis De bray, Les Em pi res con tre l’Euro pe, pр. 45  46.

121 Ви де ти: No am Chomsky, What Un cle Sam Rally Wants, Odo nian Press, Ber
kley,1989, pр. 7172.

122 Џорџ Бан ди, за пра во McGe or ge Bundy, „Јеј ло вац“, ра дио је као де кан на Хар
вар ду од 1953. до 1961(Умет но сти и на у ке), да кле у вре ме Хлад ног ра та. Де
мо кра та Џон Ке не ди га, као Пред сед ник, би ра за свог са вет ни ка за на ци о
нал ну без бед ност.
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„Ко му ни стич ка по ли тич ка опа сност“ је од у век би ла 
пр ва бри га аме рич ке но мен кла ту ре и по ли тич ке кла се. Џон 
Фо стер Далс,123 ка да се при ват но жа лио свом бра ту Але ну, 
ди рек то ру ЦИА, из ло жио му је сво ју де фи ни ци ју те ве ли ке 
прет ње Аме ри ци: „Ко му ни зам укљу чу је све то што има спо
соб ност по сти за ња кон тро ле над ма сов ним по кре ти ма... то 
је не што што ми не ма мо спо соб ност да на пра ви мо ду пли
кат. Си ро ма шни љу ди су они ко ји ма се обра ћа ју, и они су од у
век же ле ли да по ха ра ју бо га тог“.124

До след ни кри ти чар аме рич ке спољ не по ли ти ке у свим 
ње ним пе ри о ди ма по сле Дру гог свет ског ра та, до да нас, лин
гви ста Но ам Чом ски, сма тра да ни је пре те ра на оце на ка ко 
Сје ди ње не др жа ве и Со вјет ски са вез у пе ри о ду Хлад ног ра та 
„ви ше во ле јед но став но иш че за ва ње оног дру гог“. У то до ба, 
ово је зна чи ло обо стра но уни ште ње и за то је „ус по ста вљен 
си стем гло бал ног упра вља ња на зван Хлад ни рат“. „Пре ма 
кон вен ци о нал ном гле да њу, Хлад ни рат је био су коб из ме ђу две 
су перси ле, иза зван со вјет ском агре си јом, у ко ју смо ми на
сто ја ли да об у зда мо Со вјет ски са вез и за шти ти мо свет од 
ње га... На со вјет ској стра ни, до га ђа ји Хлад ног ра та би ли су 
по на вља ју ће ин тер вен ци је у Ис точ ној Евро пи, тен ко ви у Ис
точ ном Бер ли ну, Бу дим пе шти и Пра гу... На стра ни САД  а, 
ин тер вен ци ја је би ла по чи та вом све ту, од сли ка ва ју ћи ста
тус ко ји су до сти гле САД као пр ва истин ски гло бал на си ла у 
исто ри ји“.125

За Хел му та Шми та, бив шег не мач ког кан це ла ра, пр ва 
фа за Хлад ног ра та ка рак те ри ше упра во си стем ко ји је ус по
ста вио Џон Фо стер Далс. Тај си стем са сто ји се у „са ве зни
штви ма ко ја окру жу ју Со вјет ски са вез, и ко ри сте ћи прет њу 
ма сов ним ну кле ар ним ре пре са ли ја ма.“ Та ве ли ка стра те ги
ја тра је са мо де сет го ди на. Али, у дру гој по ло ви ни Пе де се
тих, она је до ве де на у пи та ње. Нај ве ћи кри ти чар је Мак свел 

123 Џон Фо стер Далс (Dul les ) био је др жав ни се кре тар у вре ме ре пу бли кан ског 
пред сед ни ка Двај та Ај зен ха у е ра, у не пу на два ман да та, од 1953. до 1959. Сма
тра се аутен тич ним „ја стре бом“ аме рич ке спољ не по ли ти ке у вре ме Хлад ног 
ра та, за ла жу ћи се за нај о штри је мо гу ће де ло ва ње про тив ко му ни зма на чи
та вој пла не ти.

124 Ви де ти: No am Chomsky, What Un cle Sam Rally Wants, pр. 7879.

125 Ibid., pp. 7879.
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Теј лор, ко ји је 1959. на пи сао по пу лар ну књи гу The un cer tain 
trom pet. Ро берт Мак На ма ра, др жав ни се кре тар од бра не, и 
Џон Ке не ди, из то га из во де по сле ди це. „Тек 1967., НА ТО ће 
зва нич но при хва ти ти стра те ги ју, и да ље на сна зи као ‘гра
ду ал ни про тив у дар’, ко ји је прак тич но ту од епо хе Ке не ди. 
То зна чи да је јед на стра те ги ја, ко ја се за сни ва на про це ни 
тех но ло ги је, стра те ги је и ста ња сна га ка кве су би ле у све ту 
по чет ком Ше зде се тих, са да ту већ ви ше од два де сет го ди на. 
А ми смо на по чет ку, па би смо мо ра ли да ре ви ди ра мо на шу 
вој ну стра те ги ју“.126

III. 2. По сле Ре зо лу ци је Ко мин фор ма,  
ма сов на аме рич ка „брат ска по моћ“

Ти то ва Ју го сла ви ја, и Ср би ја у њој, би ле су у жрв њу 
за хук та ва ју ћег Хлад ног ра та, ка да је до шло до рас ки да Ста
љи на и Ти та 1948. У јед ном плит ком вре мен ском ра сто ја њу, 
на ша зе мља је упа ла у, за на род не ма се при лич но збу њу ју ћу 
фа зу по ја вљи ва ња САД као пра вог „Бо жић Ба те.“ По сле ру
ско  ју го сло вен ског рас ки да 1948., аме рич ка спољ но по ли
тич ка стра те ги ја усва ја та ко зва ну wed ge stra tegy, стра те ги ју 
укли ња ва ња, што је за пра во на сто ја ње Ва шинг то на да ство ри 
без да не из ме ђу СССРа и ко му ни стич ког бло ка. Ова стра те
гиј ска но ви на омо гу ћу је Ва шинг то ну „да др жи Ти та на по вр
ши ни“.127 По ма жу ћи Ти ту, САД сма тра ју да ће сла би ти ути цај 
Мо скве у ре ги о ну. Та ква стра те ги ја чи ни део по ли ти ке су здр
жа ва ња(Con ta in ment).

Аме рич ки др жав ни се кре тар, Џон Фо стер Далс, из ја
вљу је да „Ју го сла ви ја слу жи да би се не пре ста но под се ћа ли 
са те лит ски ре жи ми, те да слу же као тач ка при ти ска и на 
ли де ре тих ре жи ма, и на ли де ре СССРа.“ Ма ни пу ли са ње и 
екс пло а ти са ње на ци о на ли зма за сла бље ње со вјет ског ути
ца ја и по ве ћа ње САД/ НА ТО мо ћи, је сте изум Ва шинг то на. 
126 Ци ти ра но у: Hel mut Schmidt, „Une stratégie po ur l’Al li an ce“, Po li ti que étran

gère,1983, p. 293.

127 Ви де ти: Lor ra i ne M. Le es, Ke e ping Ti to Aflo at: The Uni ted Sta tes, Yugo sla via and 
the Cold War, Penn Sta te Uni ver sity Press, 1997.
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Аме рич ка по ли ти ка има на ме ру да оства ри гра ду ал но ели
ми ни са ње со вјет ске сфе ре ути ца ја и та ко зва не там пон зо не 
у Ис точ ној Евро пи. Далс из ја вљу је да „Сје ди ње не др жа ве же ле 
да ели ми ни шу Гво зде ну за ве су и да осло бо де поробљене народе 
у Ис точ ној Евро пи“.128

Моdus ope ran di аме рич ке ме ђу на род не по ли ти ке то ком 
Хлад ног ра та је сте то отво ре но екс пло а ти са ње на ци о на ли за
ма у Ис точ ној Евро пи. Ва шинг тон не ча си у по ма га њу на ци
о на ли стич ких по кре та сву да: у Ла тви ји, Есто ни ји, Ма ђар ској, 
Пољ ској, Ли тва ни ји и, на рав но, у Ти то вој Ју го сла ви ји. Ово је 
у ства ри но во и ефи ка сно јен ки оруж је, нај бо љи изум за сла
бље ње Мо скве.

Џорџ Ке нан, члан еки пе за пла ни ра ње у ми ни стар ству 
аме рич ких спољ них по сло ва је ди пло ма та ко ји је прет ход но, 
од Три де се тих го ди на, жи вео у СССРу, и имао је зна ча јан ре
но ме. Та еки па зва нич но се на зи ва US Sta te De part ment Po licy 
Plan ning Staf. Ке нан у окри љу тог ти ма пред ла же band wa gon 
con cept и европ ску вер зи ју те о ри је до ми на.129 

Ко му ни стич ка и со вјет ска екс пан зи ја, сма трао је Ке нан, 
мо ра да бу де за у ста вље на сву да по све ту, јер ус по ста вља ње 
јед не ко му ни стич ке вла де омо гу ћу је Со вјет ском са ве зу да ин
фил три ра и ис пу ни пра зни ну у том ре ги о ну. Су спре за ње је 
рат дру гим сред стви ма, јед на сим пли ци стич ка и ма ни хеј ска 
ви зи ја све та  су коб два мо но лит на бло ка, сло бод ног све та 
и со вјет ског бло ка, сма тра Ке нан. Ка ко је ди пло ма та Ке нан 
исто вре ме но и офи цир за ве зу Стејт де парт мен та и ЦИА 
(тач ни је, Of  ce of Po licy Co or di na tion, тај на бран ша ЦИА) и он 
је и осо ба ко ја пот пи су је до зво лу за ЦИА да мо же да ко ри сти 
тај на сред ства ка ко би по сти гла дез ин те гра ци ју Ис то ка Евро
пе.130

Ри чард К. Па тер сон, аме рич ки ам ба са дор у Ју го сла ви ји, 
ко га је сво је вре ме но по слао лич но Фран клин Ру зе велт, по
слао је 1945. је дан из ве штај Стејт де парт мен ту за кљу чу ју ћи 

128 Ви де ти: Carl K. Sa vich, Na ti o na lism and the Cold War: Yugo sla via, Ger many, and 
the Cold War. July 9., 2003., Ser bi an na.com

129 Џорџ Ке нан је ушао у исто ри ју сво јим фор му ли са њем ан тико му ни стич ке 
по ли ти ке су спре за ња – con ta in ment, об ја вље ним у чу ве ном члан ку The So ur
ces of So vi et Con duct, у ча со пи су Fo re ign Af a irs, 1947, пот пи са ним са X. 

130 Аме ри кан ци ко ри сте и је дан нео ло ги зам за озна ча ва ње но вих со ци ја ли стич
ких зе ма ља: cap tu red co un tri es  за ро бље не зе мље.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

79

да је Ти то већ ус по ста вио ком плет ну дик та ту ру у зе мљи. Твр
дио је да не ма сло бо де го во ра, ни ти штам пе. Па тер сон ви ди 
со вјет ску кон тро лу као пот пу ну и све при сут ну. Он ка же и да 
је Ти то „чист ко му ни ста“ и да ње го ва по ли ти ка и еко ном ска 
фи ло зо фи ја ни је и аме рич ка. Са да, у вре ме Тру ма на, Па тер
сон од Пред сед ни ка до би ја ин струк ци је да при ме њу је оба
зри ву по ли ти ку прем Ти ту.131

Ха ролд Шанц, Па тер со нов са вет ник и chargé d’af fa i res у 
Бе о гра ду, из ве шта ва да је ко му ни стич ка Ју го сла ви ја по ли циј
ски то та ли тар ни ре жим без ми ло сти. Шанц са ве ту је Ва шинг
то ну да ју го сло вен ске из бо ре у но вем бру 1945. про гла си не
ва же ћим, због број них огра ни ча ва ња сло бо да. До ду ше, у то 
вре ме ко му ни стич ки ли дер Ми ло ван Ђи лас јав но ка же ка ко 
је функ ци ја из бо ра го то во „на ста вља ње на ци о нал не бор бе за 
осло бо ђе ње.“ Са мју ел Ре бер, шеф оде ље ња за Ју жно е вроп ске 
по сло ве у Стејт де парт мен ту 194546., за кљу чу је да је гла са ње 
у Ју го сла ви ји би ло оства ре но у „усло ви ма ко ји те шко мо гу да 
на те ра ју чо ве ка да мо же да при зна ка ко је то би ло уз сло бод
ни из бор на ро да“.

За то је раз два ја ње Ста љи на и Ти та 1948. Сти гло као то
тал но из не на ђе ње за САД, а то ин те лек ту ал но ве о ма уз бу ђу је 
Џор џа Ке на на и дру ге кре а то ре аме рич ке по ли ти ке тог до ба. 
То та ко ђе по ка зу је ка ко ана ли тич ке аме рич ке и ге не рал но за
пад не слу жбе ни су на ви си ни свог за дат ка, по што ни ко ни је 
био у ста њу да ан ти ци пи ра овај исто риј ски до га ђај. Ке нан је 
имао оби чај да ка же ка ко се ко му ни стич ка Ју го сла ви ја на За
па ду сма тра „јед ним од ре ги о на ко ји је не дав но сте као СССР.“

Ава рел Ха ри ман, као и за ме ник се кре та ра аме рич ке 
Ар ми је, Ви ли јам Дра пер, кон так ти ра ју Ти та ка ко би по ку ша
ли да том ди рект ном ве зом осла бе со вјет ски ути цај у ре ги о ну 
Бал ка на.132 Но, ке на нов ска стру ја аме рич ке по ли ти ке се пи та: 
„да ли ка пи та ли стич ка Аме ри ка, као ли дер ан ти  ко му ни
131 Аме ри кан ци су и та да пу но зна ли о Ти то вој би о гра фи ји и су рев њи ви су пре

ма ње му. Знат но ка сни је, у Де ди је ро вој би о гра фи ји Ти та по сто ји ли ста од 
око 70 Ти то вих тај них име на, пар тиј ских псе у до ни ма, рат них на ди ма ка, но
вин ских, али и оба ве штај них: Ме та лац, Бро да пор, Рад ник, Ге ор ги је вич, За го
рац, Ва ња, Ји ре чек,Вал тер,Ти тус, Пе бић,Ћа ћа, Иви ца, Ото,Вик тор, инг. Бр
кић,Ти тер ман, Вас тер, Спи ри дон, Ви лим, Ста ри, Ва ниј, Пе тар, Иса ко вић, 
Но вак, Ти то. Ци ти ра но у: Мар ко Ло пу ши на, Убиј бли жњег сво га, стр. 23.

132 Ава рел Ха ри ман је у том пе ри о ду ру ко во ди лац јед не слу жбе Стејт де парт
мен та, Eco no mic Co o pe ra ti ve Ad mi ni stra tion, ECA, у Евро пи.
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стич ког сло бод ног све та тре ба да по др жа ва јед ну то та ли
тар ну ко му ни стич ку др жа ву?“

III. 3. Аме рич ка еко ном ска по моћ Ју го сла ви ји,  
Ти то во за ду жи ва ње

Ти то је ли дер ко ји спре ча ва ка пи та ли стич ке зе мље да 
уђу у Ју го сла ви ју. Он се же сто ко су прот ста вља тр жи шном 
ка пи та ли зму и не до зво ља ва ка пи та ли стич ким зе мља ма да 
Ду на вом уђу ка ко би тр го ва ли у ду нав ском ре ги о ну. Џорџ 
Мар шал, ар хи тек та пострат не еко ном ске Евро пе, на ста вља 
са оба зри вом по ли ти ком. Он омо гу ћу је Ју го сла ви ји од но се 
са За па дом, али по моћ за ви си од же ље Ти та да се при ла го ди 
аме рич кој по ли ти ци. 

По моћ грч кој ге ри ли ге не ра ла Мар ко са би ла је је дан 
од те сто ва и за Ти та. У но вем бру 1949., бри тан ски пре ми јер 
Вин стон Чер чил, ко ји је не по пу стљив пре ма грч кој ко му ни
стич кој ге ри ли, раз ве се лио се ка да је ви део да је ти то и стич ка 
Ју го сла ви ја иза бра на у Са вет без бед но сти ОУН на ме сто Че
хо сло вач ке. То је био плод пре си ја Сје ди ње них др жа ва. Бри
тан ски кон зер ва тив ни ру ко во ди о ци су ја сни по пи та њу сво је 
стра те ги је: „По сао на ше ди пло ма ти је мо рао би да се са сто ји 
у про ши ри ва њу, свим мо гу ћим сред стви ма, те пу ко ти не ко ја 
је на ста ла у ко му ни стич ком цар ству“.133

У Сје ди ње ним др жа ва ма, Ми ни стар ство тр го ви не на
во ди ка ко су „до зво ле за про сле ђи ва ње до ба ра у прав цу Ју го
сла ви је по ве ћа не то ком де сет по след њих ме се ци исто вре ме но 
као што је ра стао от пор мар ша ла Ти та Ру си ји“.134 Ме ђу на
род не ева лу а ци је кре ди та и по зај ми ца ти то и стич кој Ју го сла
ви ји овог пе ри о да пу но се раз ли ку ју. У про се ку, за пе ри од 
19481959., Ти то је при мио око 2,4 ми ли јар де до ла ра, у об ли
ку зај мо ва, кре ди та на ме ње них ку по ви ни ин ду стриј ске опре
ме, гно ји ва, се ме на и по љо при вред не опре ме, из аме рич ких 
ви шко ва жи та ри ца и бра шна, ме ди цин ских на бав ки, вој не 
опре ме, тран спорт них ави о на, рат них и тр го вин ских пло ви
ла.135 „Ти то је за тра жио по моћ од Сје ди ње них др жа ва по пр ви 
133 У: Man che ster Gu ar dian, 19 oc to ber 1949. 

134 У: The New York He rald Tri bu ne, 2 sep tem ber 1949.

135 Ibid.
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пут 1949. А ова су перси ла и нај ве ћа про тив ни ца СССРа је 
усло ви ла ту по моћ ја ча њем ва же ћег спо ра зу ма из 1942., за
кљу че ног из ме ђу ју го сло вен ске кра љев ске вла де у еми гра ци ји у 
Лон до ну. Овај аме рич ки услов и овај до га ђај би ли су пот пу но 
не по зна ти у јав ном мне њу и на уч ним рад ни ци ма“.136

Ова по моћ до би ла је та ко ђе је дан но ви об лик: ју го сло
вен ски струч ња ци су по зи ва ни на ста жи ра ња у Сје ди ње не 
др жа ве, у Ве ли ку Бри та ни ју и у дру ге за пад не зе мље. Ис тра
жи вач Пи тер Прет (Pra et) де таљ но је ис тра жио ста ти сти ке 
из овог пе ри о да: „Мо је ци фре су за сно ва не на ста ти сти ка
ма ко је су ми до ста вље не из аме рич ких и бри тан ских офи ци
јал них из во ра. Нај ве ћи део пред ви ђе не по мо ћи па да на те рет 
САД, али су у то ме да ле свој до при нос и Ве ли ка Бри та ни ја и 
Фран цу ска. За пад ња ци су про це њи ва ли да је то био нај јеф
ти ни ји про се де ко ји омо гу ћу је одр жа ва ње јед не де фан зив не 
си ле спрем не да де лу је у слу ча ју со вјет ске агре си је. То ком го ди
на, Ју го сла ви ја је др жа ла ви ше од 300.000 мо би ли са них љу ди, 
а за сво ју од бра ну је по тро ши ла 23% свог на ци о нал ног до хот
ка“.137 

По сле по чет ка Ко реј ског ра та, 1950., аме рич ки пред сед
ник Тру ман је ус по ста вио са рад нич ке вој не од но се са Ти том. 
Аме ри кан ци су стра хо ва ли од со вјет ског на па да на Не мач
ку и Ју го сла ви ју, не по сред но, или опре ко Бу гар ске, Ру му ни
је, или Ма ђар ске. То ме тре ба при до да ти зна чај но де ва сти ра
ње по страт не Ју го сла ви је. Тру ман отво ре но са оп шта ва та да: 
„Стал на не за ви сност Ју го сла ви је је од ве ли ке ва жно сти за 
без бед ност Сје ди ње них др жа ва.“138 Да су Аме ри кан ци та
да има ли на ме ру да оста ве Ју го сла ви ју у со вјет ској зо ни, без 
ика квог њи хо вог ути ца ја, Тру ман не би ни кад из го во рио ову 
ре че ни цу. Тру ман по том по чи ње да ша ље зна чај ну еко ном ску 
по моћ и то је глав ни раз лог за Ста љи на да 1951. Од у ста не од 
сво јих пла но ва за ин ва зи ју на Ју го сла ви ју.139

136 Ци ти ра но из: Сми ља Авра мов, Па ра док си рас па да. У: Ми лош Кне же вић, 
Бал кан ска по мет ња, стр. 181  182.

137 Ви де ти: Pe ter Pra et, La re vue Etu des mar xi stes, no 4, 1992., p. 13.

138 Ви де ти: Den ni son Rus si no, The Yugo slav ex pe ri ment, 194874, Royal in sti tu te of 
in ter na ti o nal aff a irs, Lon don, 1977., р. 44.

139 То је от кри ће ма ђар ског ге не ра ла Бе ле К. Ки ра ли ја, пре бе га из Ма ђар ске на
род не ар ми је, ко ји је био упо знат са пла но ви ма со вјет ских ин ва зи ја. Ви де ти: 
Bel la K. Ki raly, “The Abor ted Mi li tary Plans Aga inst Ti to’s Yugo sla via,“ in: Wayne S. 
Vu ci nich, ed., At the Brink of War and Pe a ce: The Ti to  Sta lin Split in a Hi sto ric Per
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Дин Аче сон и Џорџ Мар шал, аме рич ке ко ле ге из еки
пе по ли тич ких кре а то ра Стејт де парт мен та, сма тра ју та да да 
тре ба са чу ва ти Ју го сла ви ју и то и са ве ту ју аме рич ком ру ко
вод ству. „За Сје ди ње не др жа ве, ово охра бри ва ње Ти та по ка
за ло се јед ним од нај јеф ти них ме то да за за у зда ва ње ру ског 
ко му ни зма“.140

У де цем бру 1950., аме рич ки Кон грес по твр ђу је фон до ве 
хит не по мо ћи за Ју го сла ви ју, по сле упра во пре по ру ка Аче со
на и Мар ша ла. Иза ових на ме ра кри је се ипак охра бри ва ње 
на ци о на ли стич ких не ми ра у ко му ни стич ком по кре ту. Уз то, 
по сто ји бо ја зан Ва шинг то на да би Ти тов пад охра брио Грч ку 
и Ита ли ју да ви ше са ра ђу ју са Мо сквом. Аме ри кан ци ра чу
на ју и на 30 Ти то вих ди ви зи ја за евен ту ал ни рат, у слу ча ју 
со вјет ског ју ри ша на Евро пу. По сле 28. Ју на 1948., ка да је об
ја вље на вест о су ко бу из ме ђу Ју го сла ви је и Со вјет ског са ве за, 
две ма зе мља ма су би ле по треб не го ди не да би до шле до тог 
ве ли ког ме ња ња еко ном ских тен ден ци ја.

Аме рич ка по моћ до се гла је 1953. сто пу од 31% ју го сло
вен ског уво за. Ме ђу тим, у Ју го сла ви ји оп ста ју ди ле ме о то
ме ка ко да се по пу ни де фи цит у би лан су пла ћа ња зе мље са 
За па дом. Ти то ви од но си са свет ским ка пи та лом, са њи хо вим 
глав ним фи нан сиј ским цен три ма, то јест мул ти на ци о нал ним 
ком па ни ја ма, или тран сна ци о нал ка ма, ин ду стриј скофи нан
сиј ским кор по ра ци ја ма, ве ли ким по слов ним бан ка ма, нај
зна чај ни јим за пад ним цен трал ним бан ка ма, ве за ма, и да ље 
су би ли до бри.

Ти то је имао че ти ри са та раз го во ра са Ју џи ном Бле ком, 
пред сед ни ком ИБРДа, у сеп тем бру 1950. у Бе о гра ду. Они нај
ви ше рас пра вља ју о „нај ва жни јим кри те ри ју ми ма“, те о прак
си зај мо ва и кре ди та у зе мља ма „тре ћег све та“, и у Ју го сла ви ји. 
Блек је про фе си о нал ни бан кар, са ис ку ством Вол Стри та и он 
се не оба зи ре пре те ра но на ге о по ли тич ке раз ло ге. Он је „твр
ди“ пре го ва рач, али га Ти то омек ша ва сво јим уме ћем убе ђи
ва ња и сво јом спо соб но шћу кон вер за ци је. По пи та њу нов ца, 
Ти то је би бли зак „кон зер ва тив ним де го лов ским кон цеп ци ја
ма, све до Се дам де се тих.“ Он је ин си сти рао да се из ва га ви ше 

spec ti ve, So cial Sci en ce Mo no graphs, Bro oklyn Col le ge Press/Co lum bia Uni ver sity 
Press, New York, 1982, Chap ter 12.

140 Ви де ти: The Bu si ness We ek, april 1950. 



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

83

пу та за сва ки до лар по зајм љен у ино стран ству. Ипак, у том 
пе ри о ду ју го сло вен ски ду го ви ра сту. Кре ди ти су чак узи ма ни 
уз за пре па шћу ју ћу и нео бја шњи ву ла ко ћу. У сво јим „Се ћа
њи ма“, Ти тов нај бли жи са рад ник, Едвард Кар дељ, пи ше овим 
по во дом: „За пад је био по де љен у сво јим по на ша њи ма. Јед ни 
су сма тра ли да је сти гао крај Ти то ве Ју го сла ви је и да је ап
со лут но не мо гу ће да она из др жи под при ти ском Ста љи на. 
Дру ги су, јед на ма њи на, ве ро ва ли да Ју го сла ви ја мо же да из
др жи у свом от по ру и да мо же да три јум фу је, и они су по че
ли да нам до ста вља ју пр ву еко ном ску и ма те ри јал ну по моћ, 
у фор ми по бољ ша ва ња тр го вин ске раз ме не, итд. И по сто ја
ли су они тре ћи, ко ји су у тој ме ри би ли ан ти ко му ни сти, да 
су сма тра ли ка ко је све би ло до го во ре но из ме ђу ко му ни ста, 
ка ко би лак ше ути ца ли на За пад... Про цес отва ра ња пре ма 
За па ду на пре до вао је ре ла тив но ла га но, али је на пре до вао. У 
по чет ку, он је био спре чен и на шом по ли ти ком тран зи ци је. 
У ства ри, ми ни смо од мах же ле ли да иде мо, да та ко ка жем, 
'свим то по ви ма' про тив Со вјет ског са ве за, да не би смо да ли 
из го вор за вој ну ин тер вен ци ју про тив Ју го сла ви је“.141

Еко ном ска ре фор ма је за по че та 1961. Ти то го во ри на 
сед ни ци ЦК СКЈ „о ха о тич ном ста њу“ у зе мљи и о по тре би да 
се озбиљ но не што пре ду зме. Тим по во дом, Пар ти ја кри ти ку је 
отво ре но „ауто но ми стип че кли це“ и из ве сне еле мен те кон
фе де ра ли зма. Ти то та ко ђе ка же: „Чо век се пи та је ли на ша 
зе мља ствар но ка дра да из др жи још, да се не рас пад не. Ја не ћу 
да ба цим ко пље у тр ње. Од лу чио сам да се бо рим. Је дан не из
ве сни и те шки дру штве ни за о крет по чи ње и на том пу ту 
аута ре во лу ци је, ис па да ју на по ље они ко ји не схва та ју дру
штве ну си ту а ци ју и ње не за ко не. Ја се већ го ди на ма бо рим, 
а на ро чи то од пре две го ди не, са са мим со бом. Шта чи ни ти? 
Ви дим да не ке ства ри не иду до бро. У ре ду, ја сам ге не рал ни 
се кре тар СКЈ. Има огром ну од го вор ност. А кад имаш од го
вор ност, он да се по ста вља пи та ње: мо жеш ли да на ста виш 
ова ко да ра диш? Ти имаш од го вор ност и не оства ру је се оно 
што ти су ге ри шеш, или тра жиш, већ се на ста вља дру гим 
прав цем“.142

141 Ви де ти: Edvard Kar delj, “Se ća nja  Bor ba za pri zna nje i ne za vi snost no ve Ju go sla
vi je”, Rad nič ka štam pa, Be o grad, 1980., pp. 13132. 

142 Ви де ти: По ли ти ка, 17, 18. 19. но вем бар 1988. 
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Ти то по ста вља и пи та ње соп стве не функ ци је на че
лу Пар ти је и Др жа ве. Он по ми ње и кри ти ке на ње гов ра чун: 
„оста рио си“, „имаш за ста ре ле кон цеп ци је“, „мо жда по из ве
сним ква ли фи ка ци ја ма ти не од го ва раш ви ше ак ту ел ној фа зи 
дру штве ног раз во ја.“ Но, Ти то на то ка же: „Не са гла ша вам се 
са тим. Не ћу да ба цим ко пље у тр ње због ра зних при ча“.143

Aмеричка по моћ олак ша ва ла је про блем тек де ли мич
но. Си ту а ци ја са де фи ци том пла ћа ња по ста је кри тич на 1962. 
Ти то о то ме го во ри на про ши ре ној сед ни ци Из вр шног ко ми
те та ЦК СКЈ у Бе о гра ду, 14, 15 и 16. мар та 1963. Сре ди шња 
тач ка тог про бле ма је сте оп ште фи нан сиј ско за ду жи ва њем на 
За па ду. Основ ни дуг зе мље је ми ли јар да и сто ми ли о на до ла
ра. Пре те жак те рет, об зи ром на еко ном ски раз вој и кре ди би
ли тет зе мље. Ти то сма тра да не моћ да се пла те спољ ни ду го ви 
ком про ми ту је зе мљу, на ро чи то у фи нан сиј ским и по слов ним 
кру го ви ма на За па ду. И упра во у том тре нут ку ММФ од би ја 
за јам Ју го сла ви ји од 35 ми ли о на до ла ра.144

Ју го сла ви ја за па да та ко у мре жу свет ског фи нан сиј ског 
ка пи та ла. За пад ни бан ка ри не огра ни ча ва ју зај мо ве. На то их 
под сти че Три ла те рал на ко ми си ја, пре све га пле до а јеи и „ела
бо ри са ња“ Др Хен ри ја Ки син џе ра, Збиг ње ва Бже жин ског и 
на ро чи то Ро бер та Мак На ма ре, бив шег ми ни стра од бра не 
САД и лич ног при ја те ља Џо на Ке не ди ја. Мак На ма ра се та
да на ла зи на че лу Свет ске бан ке. Ње гов кре до је пла не тар
но по знат: под сти ца ње убр за ва ња еко ном ског раз во ја зе ма ља 
у раз во ју фи нан сиј ским ињек ци ја ма, ства ра ње нео п ход них 
усло ва за бер зан ску тран сму та ци ју ка сни је, ка ко би Тре ћи 
свет сте као вред но сти и фор му ле по тро шње сло бод ног све та 
на За па ду и у Ја па ну. У ово ме ле жи и ге о по ли тич ка ди мен зи ја 
ан глоаме рич ке пре тен зи је да се вла да „све том на ци ја“.145

143 Ibid.

144 Ви де ти: ADA MO VIĆ Lj., LEM PI Dž.R., PI KET R.O., Ame rič koju go slo ven ski 
eko nom ski od no si po sle dru gog Svet skog ra ta, Be o grad, Rad nič ka štam pa, str. 51, 
1990.

145 Ви де ти: RA KO ČE VIĆ, Ži vo jin, Ge o po li tič kofi nan sij ski la vi rin ti. Pri log kri ti ci an
glo sak son ske ge o po li ti ke, Sa mi zdat, Be o grad, 2001., p. 266.
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III. 4. Ти то ша ље Ко чу По по ви ћа у Ва шинг тон  
и Лон дон, аме рич ки ге не ра ли сти жу  
у Ју го сла ви ју

Ге не ра ла Ко чу По по ви ћа, ше фа ју го сло вен ског Ге не
рал шта ба, Ти то ша ље сре ди ном ма ја 1951. у Ва шинг тон да 
пот пи ше спо ра зум о вој ној са рад њи и аси стен ци ји. Ге не рал 
По по вић и ам ба са дор Вла ди мир По по вић во де ду ге рас пра
ве са Аме ри кан ци ма у Пен та го ну. Исто као и са Со вје ти ма 
пре су ко ба, Ко ча По по вић ин си сти ра код Аме ри ка на ца на 
ис по ру ци мла зних ави о на, али Аме ри кан ци ни су спрем ни да 
их да ју. Они ну де је ди но ло вач ке ави о не ти па „Tun der bolt“.146 
По сле ви ше не де ља бо рав ка у Ва шинг то ну, Ко чу По по ви ћа 
при ма аме рич ки др жав ни се кре тар Ачинс, 18. ју на 1951. Од
мах по том раз го во ру, пот пи сан је аме рич коју го сло вен ски 
спо ра зум о вој ној са рад њи и аси стен ци ји, ју на 1951. По свом 
по врат ку, Ко ча По по вић се за у ста вља у Па ри зу, где у аме
рич кој ам ба са ди сре ће ге не ра ла Двај та Ај зен ха у е ра, 10. ју ла 
1951. Овај су срет, то ком ко га „Big Ike“ да је Ти то вом ге не ра лу 
ком пли мент „да из гле да мла да лач ки и енер гич но“, је ин ди
ка ти ван за бу дућ ност од но са Бе о гра да и Ва шинг то на. Ко ча 
По по вић ин фор ми ше Ај зен ха у е ра о сна га ма сво је ар ми је, о 
про бле ми ма на о ру жа ња, нео п ход ним ко ли чи на ма, на гла ша
ва ју ћи „да ова опре ма не би слу жи ла за обу ку, већ би до шла у 
ру ке об у че них вој ни ка“. По по вић твр ди и „да се ју го сло вен ска 
Ар ми ја на ла зи у си ту а ци ји пот пу но раз ли чи тој од дру гих ар
ми ја у ко је до ла зи аме рич ка вој на по моћ“.

То ком раз го во ра ге не рал Ај зен ха у ер по ста вља Ко чи 
По по ви ћу су штин ско пи та ње, на ко је Ва шинг тон не ма ја сан 
од го вор: „Да ли би се Ју го сло вен ска ар ми ја, за сно ва на на ко му
ни стич ком си сте му, бо ри ла про тив Со вјет ског са ве за, ра ме 
уз ра ме са ка пи та ли стич ким си сте мом, у ко ји ге не рал ду бо ко 
ве ру је?“ По по вић по твр ђу је „да док три нар на по зи ци ја не би 
чи ни ла ни ка кву пре пре ку Ју го сло вен ској ар ми ји да се од у пре 
агре си ји за јед но са за пад но е вроп ским вој ни ци ма. На пи та ња 
146 Ви де ти: DA SMIP, Paa, con fi den tiel, f. 11, 2,1653, no te, p. 17, у: DI MI TRI JE VIĆ 

Bo jan B., Ju go sla vi ja i NA TO, 19511957“ Be o grad, NIC Voj ska & Tri con ti nen tal, 
2003. p.17. 
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„да ли ју го сло вен ски на род зна да се на ла зи у опа сно сти, да 
не ће би ти ка дар да се сам од бра ни од оп ште агре си је са Ис
то ка, и да ли би био ка дар да до ђе до не ке фор ме са рад ње са 
За па дом,“ ге не рал Ко ча По по вић од го ва ра са „да“.

Исто вре ме но са овим па ри ским су сре том, аме рич ки 
пу ков ник Хан тинг тон, нeкадашњи шеф ми си је при Ти то вом 
Глав ном шта бу то ком ра та, бо ра ви у Ју го сла ви ји то ком три 
да на. Он има ви ше су сре та с Мар ша лом Ти том. Ње гов из ве
штај би ће по зи ти ван и до при не ће ис по ру ци аме рич ког вој
ног ма те ри ја ла у бли ској бу дућ но сти.147

У ав гу сту 1951., то ком дру гог кру га пре го во ра о стра те
гиј ским и опе ра тив ним пи та њи ма, пот пи сан је, у но вем бру, 
дру ги спо ра зум. Аче сон и Мар шал ор га ни зу ју за јед нич ко 
пла ни ра ње са Ен гле ском, Фран цу ском и Ита ли јом, за слу чај 
да Ју го сла ви ја бу де на пад ну та. У сеп тем бру 1951., Ај зен ха у ер 
и ге не рал Омар Бре дли на гла ша ва ју сле де ће ко ра ке да би се 
до шло до ре а ли зо ва ња те по ли ти ке. Све је осми шље но да би 
се про ши ри ла пра зни на из ме ђу Ти та и Ста љи на по сле 1948. 
Еко ном ска по моћ и вој на аси стен ци ја Ју го сла ви ји, то су две 
сре ди шне тач ке аме рич ке по ли ти ке на Бал ка ну. Фон до ви су 
обез бе ђе ни код сле де ћих аме рич ких ин сти ту ци ја: Ex portIm
port Bank, the Mu tual De fen se As si stan ce pro gram (MDAP), the 
Eco no mic Co o pe ra ti ve Ad mi ni stra tion (ECA). Уз то, Кон грес да је 
38 ми ли о на до ла ра по мо ћи због гла ди у де цем бру 1951.148 

У овом пе ри о ду Џон Фо стер Далс ка рак те ри ше Мар ша
ла Ти та као „Бу ха ри на“, ко му ни сту из Мо скве ко ји је ве ро вао 
„да мо же да по сто ји ко му ни зам на на ци о нал ној осно ви“. Аме
рич ки ам ба са дор у Ју го сла ви ји, Џорџ Ален, го во ри та да да је 
по др шка Ју го сла ви ји оправ да на, јер та зе мља мо же да пру жи 
два де сет ди ви зи ја.149

Фран цу скосрп ски исто ри чар Бо шко И. Бо јо вић, сма
тра ка ко је „Ју го сла ви ја зе мља ко ја је „ко ри сти ла то ком че
тр де се так го ди на из у зет не по вла шће не по зи ци је у све ту 

147 О ово ме ис црп но у дра го це ној сту ди ји: DI MI TRI JE VIĆ Bo jan B., Ju go sla vi ja i 
NA TO, 19511957“, Be o grad, NIC Voj ska & Tri con ti nen tal, 2003.

148 Ви де ти: Pu blic Law 897, the Yugo slav Emer gency Re li ef Act, 1950. 

149 „Ge or ge Al len used to ta ke tho se twenty Yugo slav di vi si ons and pa ra de them up and 
down all over the Uni ted sta tes in or der to per su a de pe o ple the re was a re a son for our 
po licy.“ Ви де ти: Carl K. Sa vich, Op. Cit. 
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Хлад ног ра та. По сле рас ки да са Ста љи ном, ко му ни стич ка 
Ју го сла ви ја по ста је офи ци јел но нај при ви ле го ва ни ја за САД, а 
по сле дич ним пу тем сна жно при ви ле го ва на од го то во чи та
вог за пад ног све та. Зе мље атлант ског бло ка, са САД на че
лу, без ре зер вно су дре ши ле ке се ка ко би одр жа ле је дан ко му ни
стич ки мо дел те о рет ски ри вал ском со вјет ском си сте му“.150 

У кон цеп ти ма За па да Ју го сло ве ни су у то вре ме за и ста 
јед на ли ни ја фрон та ра та про тив Со вјет ског са ве за на Бал
ка ну. Та ко шеф аме рич ког Ге не рал шта ба, ге не рал Џ. Ло тон, 
по се ћу је Бе о град и пред ла же ди рект но да Ју го сла ви ју уне се 
у стра те гиј ске пла но ве НА ТО. Ти то и Ко ча По по вић од би ја ју 
ко ор ди на ци ју, оста вља ју ћи ту оп ци ју отво ре ном. НА ТО же ли 
да Ју го сла ви ја бра ни Љу бљан ско ждре ло у Се вер ној Сло ве
ни ји. Ме ђу тим, Ју го сла ви ја има соп стве не пла но ве – од бра ну 
зе мље дуж свих гра нич них ли ни ја.

Ва шинг тон од би ја да оси гу ра ва зду шну по др шку у слу
ча ју ло кал не ин ва зи је су сед них просо вјет ских зе ма ља. Шеф 
Здру же ног шта ба аме рич ке коп не не Ар ми је, ге не рал Ло тон 
Ко линс, и бри гад ни ге не рал Френк Пар триџ, сти жу у Бе о град 
14. ок то бра 1951. То је по се та ко ја тре ба да од стра ни обо стра
не сум ње и по до зре ња. Тог да на, Ко ча По по вић при ма Ко лин
са и Пар три џа и из ла же им рас по ред рас по ред ју го сло вен ских 
сна га у де фан зив ном пла ну, са три ар ми је на се ве ру зе мље, у 
цен тру и на ју гу, сва ка са по три кор пу са. Генерaл По по вић им 
об ја шња ва да Ју го сло вен ска ар ми ја има 6 коп не них ди ви зи ја 
и јед ну оклоп ну на Љу бљан ским вра ти ма.151 

Ко ча По по вић том при ли ком по но во тра жи по моћ ка
ко би оја ча ли сво је ва зду шне сна ге. И већ на ред ног ме се ца, 
7. но вем бра 1951. (Дан Ок то бар ске ре во лу ци је  слу чај но?  
прим. а.), Пред сед ник Тру ман ша ље 77,5 ми ли о на до ла ра у 
вој ној по мо ћи Ју го сла ви ји. Не де љу ка сни је, две зе мље пот пи
су ју спо ра зум о вој ној аси стен ци ји, ко ји обез бе ђу је обо стра
ну по моћ без бед но сти Ју го сла ви је, што је мо гу ће за хва љу ју ћи 
аме рич ком За ко ну о обо стра ној без бед но сти (MSA) из 1951. 

150 Ви де ти: BO JO VIĆ Bo ško, „Les Bal kans en tre con ver gen ces et dis pa rités (XIX
XXème s.)“, Gen ève  Gex, 1997, Sympo si um in ter na ti o nal „Struc tu res fédéra les et 
co opéra tion in ter régi o na le dans l’espa ce bal ka ni que“, (12 au 14 sep tem bre 1996), 
p.: 63 77. 

151 Ви де ти: DI MI TRI JE VIĆ, Bo jan B., Ju go sla vi ja i NA TO, 19511957“, str. 3132. 
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Он пред ви ђа да „Ју го сла ви ја тре ба у пот пу ност да до при но
си раз во ју и одр жа ва њу де фан зив не си ле сло бод ног све та“.152 
Као уз врат ни гест, Ти то за и ста пре ки да по моћ Гр ци ма, по
кре ту ге не ра ла Мар ко са 1951. 

У чи та вој тој си ту а ци ји вој ног отва ра ња Ју го сла ви је, 
ко ја је у ве ли кој не из ве сно сти, па и стра ху од мо гу ћих ру ских 
ак ци ја, и Аме ри кан ци стра ху ју од ите ка ко мо гу ћег со вјет ског 
уда ра уна пред (preemp ti ve stri ke). Ка да га 1951. ин тер вју и шу 
за „Њу јорк Хе ралд“, Ти то из ја вљу је: „У слу ча ју со вјет ског уда
ра, би ло где у Евро пи, чак и ако се то до го ди хи ља да ма ки ло
ме та ра од ју го сло вен ских гра ни ца, (ја ћу се) од мах бо ри ти на 
стра ни За па да“. 

III. 5. И но вац на ста вља да при ти че у Ју го сла ви ју

По сле 1951., САД и Ве ли ка Бри та ни ја ак тив но по ма жу 
Ју го сла ви ји ве о ма по вољ ним кре ди ти ма. Њи хов циљ је ја ча
ње ју го сло вен ске при вре де и ње но пред ста вља ње у све ту као 
мо дел за Ис точ ну Евро пу. Тај си стем са мо у пра вља ња се ла
га но уда ља ва од кла сич ног марк си зма  ле њи ни зма, да би ус
по ста вио но ви раз вој ни пут, на еко ном ском, по ли тич ком и 
иде о ло шком пла ну.153

Ова по моћ по ста ја ће све ма сив ни ја. Пи тер Прат пи ше: 
„Из ме ђу 1950. и 1963., Ју го сла ви ја при ма 5,4 ми ли јар ди до ла ра 
по мо ћи. У 1961., за пад на по др шка пред ста вља 47,4 % ње них 
при хо да“.154

У шест го ди на, све до 1957., аме рич ка по моћ је 700 ми
ли о на до ла ра у на о ру жа њу и вој ној опре ми. ЈА се бр зо мо дер
ни зу је, а пр ви и дру ги Пе то го ди шњи план се успе шно ре а ли
зу ју. Ни је пре те ра на тврд ња да очу ва на ју го сло вен ска не за ви
сност ите ка ко има ве зе са шест го ди на ин тен зив не аме рич ке 
по мо ћи. На За па ду се сма тра ка ко је Ју го сла ви ја нај ли бе рал

152 Ви ше о то ме у: Mu tual De fen ce Aid Pro gra me, MDA.

153 „То ком Че тр де се тих и Пе де се тих, Сје ди ње не др жа ве ис по ру чи ле су Ју го сла
ви ји на сто ти не ми ли о на до ла ра еко ном ске по мо ћи.“ У: War ren Zi mer mann, 
Po li ti ca In ter na ci o nal, ed. espagnolа,Yougo sla vie, 5. 04. 1991.

154 Ви де ти: Pe ter Pra et, Etu des mar xi stes, Bel gi que, 4ème tri me stre 1992, p. 212.
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ни ја ме ђу ис точ но е вроп ским зе мља ма. Она по се ду је раз ви је
не еле мен те тр жи шне при вре де, отво ре не гра ни це, као и ми
ли он сво јих ста нов ни ка ко ји ра де у европ ским зе мља ма. Они 
су би ли у ве ли кој ме ри ин те гри са ни у европ ску ин ду стри ју и 
при хва та ли су европ ски на чин жи во та.155

„Ва шинг тон Пост“ ко мен та ри ше 1961.: “По ла ми ли о
на то на жи та ни је ви со ка це на за по ве ћа ње ути ца ја див них 
иде ја ју го сло вен ских ко му ни ста“. А у 1962., пред сед ник Џон 
Ке не ди твр ди: „Вој на по моћ Сје ди ње них др жа ва Ју го сла ви ји 
од го ва ра на ци о нал ним стра те гиј ским ин те ре си ма Сје ди ње
них др жа ва“.156

У пе ри о ду 19511960., аме рич ка по моћ Ти ту до сти же 
2.7 ми ли јар де до ла ра на осно ви не пла ћа ња. За ни мљи во је 
да ова су ма пре ва зи ла зи слич не аме рич ке тро шко ве за сво
је са ве зни це Тур ску и Грч ку за јед но. Али, при бли жа ва ју ћи се 
Хру шчо ву у 1955., Ти то из не на да за мр за ва свој спо ра зум са 
Аме ри кан ци ма (Mu tual De fen se As si stan ce Agre e ment), де цем
бра 1957., јер про су ђу је аме рич ку по моћ пре ви ше ко ри сто
љу би вом.157

Со вје ти ће по че ти да ис по ру чу ју оруж је Ти ту тек 1962., 
шест го ди на ка сни је, а та из ја ва пред ста вља но ву по ли ти ку. 
То Ти то во по на ша ње ис то пи ла је до бар део по др шке Сје ди
ње них др жа ва. У 1961., се на тор Ви ли јам Прок сма јер успе ва 
са сво јом ве ли ком ак ци јом у Кон гре су да се опо зо ве по моћ 
у хра ни и ста тус нај по вла шће ни је на ци је Ју го сла ви ји. Стејт 
де парт мент се су прот ста вља то ме, а пр вен стве но но ви аме
рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду, Џорџ Ке нан, ко ји под се ћа по
сла ни ке у Кон гре су да је „Ју го сла ви ја од би ла да се при дру жи 
Вар шав ском пак ту, као и да на пра ви спе ци јал не аран жма не 
би ло ка кве вој не са рад ње са Со вје ти ма.“158 Ова епи зо да се за

155 Ви де ти: Ro ber to Ra bel, Bet we en East and West: Tri e ste, the Uni ted Sta tes and the 
Cold War, 1943  1954, Du ke Uni ver sity, 1984.

156 Ви де ти: D. B. He u ser, We stern Con ta in ment Po li ci es in the Cold War: The Yugo slav 
Ca se, 194853, Ro u tled ge, Chap man & Hall, In cor po ra ted, 1989.

157 „It is the ir own af a ir whet her they gi ve us mo re arms or not, but Yugo sla via can not 
ac cept mo re arms if the con di ti ons are dif e rent from tho se which al ready exist  if 
an at tempt is ma de to im po se new con di ti ons in con for mity with so me US law. It is 
the laws of Yugo sla via, not tho se of the US, which hold good in this co un try.” Ти то, 
ци ти ран у: Bru ce McFar la ne, Yugo sla via: Po li tics, Eco no mics and So ci ety, p. 117.

158 Ви де ти: No ra Be loff, Ti to’s Fla wed Le gacy, p. 171.
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вр ша ва остав ком Ке на на у Стејт де парт мен ту, због по бе де 
се на то ра Прок смај ра, но пре по ру ке ве ли ког екс пер та у ге о
по ли ти ци Ке на на, узе те су у об зир, а аме рич ка по ли ти ка их 
при ме њу је ка сни је у сво јој по ли ти ци пре ма Ју го сла ви ји, упр
кос свим вр ста ма са рад ње из ме ђу Ру са и Ју го сло ве на, Се дам
де се тих.

Аме рич ка по др шка, за сно ва на на по ли ти ци ан тисо
вјет ског сузд жа ва ња, оп сто ји до Де ве де се тих, упр кос Ти то вој 
по ли ти ци, ко ји се, из го ди не у го ди ну, све ви ше при бли жа
ва Со вје ти ма. Та ко је Ти то ре као јед ној вој ној че хо сло вач
кој де ле га ци ји ре као у Бе о гра ду, 1975.: „Ми из ри чи то ни смо 
чла но ви Вар шав ског пак та, али, ако би ствар со ци ја ли зма, 
ко му ни зма, рад нич ке кла се, би ла у опа сно сти, ми би смо зна
ли где смо... ми има мо на ше ци ље ве за јед но са Со вјет ским 
са ве зом.“159 У де цем бру 1975., од мах по овој Ти то вој из ја ви, 
Хел мут Зо нен фелд, по моћ ник аме рич ког др жав ног се кре та ра 
Хен ри ја Ки син џе ра, го во ри пред аме рич ким ам ба са до ри ма 
на слу жби у Евро пи: „За Ју го сла ви ју, ми и За пад ни Евро пља
ни, за и ста и Ис точ ни Евро пља ни та ко ђе, има мо ин те рес ко
ји је го то во ви та лан за нас у на ста вља њу не за ви сно сти Ју го
сла ви је од со вјет ске до ми на ци је... би ло ка кво по ме ра ње на зад 
Ју го сла ви је у со вјет ску ор би ту би пред ста вља ло ве ли ко на за
до ва ње за За пад. Та ко да нас се ти че то што ће се до го ди ти 
ка да Ти то не ста не, и то нас пу но за бри ња ва“.160

У 1977., бив ши ам ба са дор у Бе о гра ду, Ло ренс Сил бер
ман, ова ко ви ди аме рич ку не баш при јат ну по зи ци ју у Ју го
сла ви ји: „Ју го сла ви ја ви ди Сје ди ње не др жа ве пре као кра ву 
му за ру, не го као би ка – све ви ме на, без ро го ва.“161 Али, Стејт 
де парт мент на ста вља да бу де „кра ва му за ра“ то ком '60, '70 
и '80. У про ле ће 1982., аме рич ка ад ми ни стра ци ја да је прак
тич но на ре ђе ње јед ној гру пи ју го сло вен ских по ве ри ла ца, 
пре ко свог за ме ни ка се кре та ра за европ ске по сло ве, Ло рен са 
Иглбер ге ра, да на ста ве опе ра ци је но вих кре ди та и ре про гра

159 Ви де ти: PA VLO VIC, Ste van, The im pro ba ble sur vi vor, Yugo sla via and its pro
blems, Hurst and com pany, Lon don,1988., p. 120. 

160 Ви де ти: Ro bert L. Far low, „US In te rests and Po licy Op ti ons in the Bal kans“, in: 
Phil lip A. Pe ter sen, ed., So vi et Po licy in the PostTi to Bal kans, Stu di es in Com mu
nist Aff a irs, Vol., 4, US Air For ce, Was hing ton D. C., 1978, pp. 378.

161 Ви де ти: La u ren ce Sil ber man, „Yugo sla via’s ’Old’ Com mu nism: Euro pe’s Fid dler 
on the Ro of “, Fo re ign Po licy, Spring 1977, p. 16.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

91

ми ра ња у Ју го сла ви ји. Аме рич ки бан ка ри гун ђа ју, али мо ра
ју да из вр ша ва ју по ли ти ку Ва шинг то на. Екс пер ти су си гур ни 
да је без ове ин тер вен ци је Ва шинг то на, Ју го сла ви ја мо гла већ 
у 1982. да бу де про гла ше на бан кро ти ра ном зе мљом.162 Сле ди 
по се та Иглбер ге ра Бе о гра ду, 1983. Он пра ти пот пред сед ни ка 
Џор џа Бу ша и се кре та ра од бра не Ка спе ра Вајн бер ге ра, ко ји 
по твр ђу ју кон ти ну и тет по ли ти ке по др шке Ју го сла ви ји и на
след ни ци ма Мар ша ла Ти та.163

Ка да за пад ни кре ди то ри од би ју на кра ју да на ста ве са 
бес крај ним зај мо ви ма ко ји су за по че ти Се дам де се тих, је дан 
аме рич ки кон зор ци јум, „Fri ends of Yugo sla via,“са ку пља зна
чај ну по моћ ду га 19831984. Су ма стра них кре ди то ра Ју го
сла ви је је већ ду пли ра на од 1968. до 1972., при бли жа ва ју ћи 
се 4. ми ли јар ди до ла ра. Ме ђу тим, ова све у куп на ре ла тив но 
скром на су ма ду пли ра на је по но во до 1976., а по том се пе ла 
још бр же.164

До 1988., аме рич ки по ве ри о ци, вла да, ММФ и Свет ска 
бан ка, са уче шћем за пад них са ве зни ка у Евро пи, фи нан си ра
ју оно што на зи ва ју Yugo sla via’s eco no mic selfmi sma nag ment,“а 
ју го сло вен ски ду го ви пе њу се на 20 ми ли јар ди до ла ра. По про
це на ма фран цу ског исто ри ча ра Тру да, од 1949. до 1980., Ју
го сла ви ја је при ми ла од За па да, нај ви ше од САД, око 80 ми
ли јар ди до ла ра, у фор ми раз ли чи те по мо ћи, укљу чу ју ћи ла ке 
кре ди те и вој не бес плат не по мо ћи.165

Да Аме ри кан ци ни су „шпри ца ли“ но ве кре ди те и ре
про гра ми ра ња ду го ва, екс пер ти су твр ди ли та да, Ју го сла ви ја 
би већ 1982. мо гла да бу де про гла ше на бан кро ти ра ном др жа
вом.166 Иглбер гер до ла зи у Бе о град 1983., као део де ле га ци је 
са пот пред сед ни ком Џор џом Бу шом и се кре та ром од бра не 

162 Ви де ти: MI LI VO JE VIĆ, Mar ko, The Debt Esche du ling Pro ces, Lon don, Fran ces 
Pin ter, 1985., p. 137.

163 Ви де ти: MI LI VO JE VIĆ, Mar ko, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ing Cri sis, 
Lon dres, In sti tu te for Euro pean De fen ce& Stra te gic Stu di es, Euro pean Se cu rity 
Stu di es no 7, 1989, p. 2122.

164 Ви де ти: Slo bo dan Stan ko vić, „Aft er Brez hnev’s Vi sit to Bel gra de“, Ra dio Free Euro
pe Re se arch Re port, No vem ber 19, 1976. p. 321322.

165 Ви де ти: TRO U DE Gil les, Con flits iden ti ta i res dans la Yougo sla vie de Ti to 1960
1980. Pa ris, As so ci a tion Pi er re Be lon, 2007. 

166 Ви де ти: Mar ko Mi li vo je vic, The Debt Esche du ling Pro cess, p.137.
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Ка спе ром Вајн бер ге ром. Они по твр ђу ју по ли ти ку по др шке 
Ју го сла ви ји и Ти то вим на след ни ци ма на вла сти.167 

Ка да за пад ни кре ди то ри од би ја ју нај зад са на ста вља
њем бес ко нач них кре ди та, за по че тих још Се дам де се тих, је
дан аме рич ки кон зор ци јум, „Fri ends of Yugo sla via,“ са ку пи ће 
зна чај ну су му за дуг 19834. Су ма стра них зај мо да ва ца за Ју
го сла ви ју је већ ду пли ра на у пе ри о ду 19681972., при бли жа
ва ју ћи се из но су од 4 ми ли јар де до ла ра. Али, тај укуп ни ре ла
тив но скро ман укуп ни из нос по но во је ду пли ран до 1976., а 
он да се убр за но уве ћа вао.168

До 1988., аме рич ки по ве ри о ци, вла да, ММФ и Свет ска 
бан ка, уз уче шће за пад них са ве зни ка у Евро пи, фи нан си ра ју 
оно што са ми на зи ва ју“Ју го сла ви ји но еко ном ско ло ше упра
вља ње (Yugo sla via’s eco no mic selfmi sma nag ment), а ју го сло вен
ски ду го ви се пе њу на 20 ми ли јар ди до ла ра. Има про це на да 
је Ју го сла ви ја, у пе ри о ду 19491980, од За па да, пре све га од 
САД, до би ла од 50 до 80 ми ли јар ди до ла ра, у шта спа да ју и 
„ла ки кре ди ти,“ као и бес плат не вој не по мо ћи.169

III. 6. Ро налд Ре ган ме ња аме рич ке ци ље ве  
у Ју го сла ви ји: ар хи тек ту ра „ра них ра до ва“  
на до крај чи ва њу со ци ја ли зма 

Ше зде се тих и Се дам де се тих, Сје ди ње не др жа ве су и 
да ље за одр жа ва ње је дин ства Ју го сла ви је. Њи хо ви до бри од
но си са ти то и стич ким ру ко во ди о ци ма на ста вља ју се. Глав на 
кан це ла ри ја ЦИА у Евро пи ду го је био ло ци ран у Бе о гра ду. У 
аме рич кој ам ба са ди у Бе о гра ду ра ди пра ва ма ла ар ми ја „са
вет ни ка“. Кра јем Осам де се тих, Аме ри кан ци сма тра ју да ће је
дин стве но ју го сло вен ско тр жи ште би ти про фи та бил ни је за 
аме рич ке мул ти на ци о нал ке.170

167 Ви де ти: Mar ko Mi li vo je vic, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ning Cri sis p. 
2122.

168 Ви де ти: Slo bo dan Stan ko vic, „Aft er Brez hnev’s Vi sit to Bel gra de“, Ra dio Free 
Euro pe Re se arch Re port, No vem ber 19, 1976. p. 321322.

169 Ви де ти: Gil les Tro u de, La qu e sti on na ti o na le en RSFY, 19451972, T II, thèse de 
doc to rat so u te nue en juin 2003 à Pa ris  III. 

170 Ви де ти: Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, EPO, Bel gi que, 1998, p. 282.
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Пре ма де кла си фи ко ва ним до ку мен ти ма до ко јих је сво
је вре ме но до шла аме рич ка ле ви чар ска ре ви ја “Co vert Ac tion“, 
у сеп тем бру 1982., ка да се бал кан ски ре ги он чи ни ма ње  ви
ше ста бил ним, Аме ри ка офи ци ја ли зу је до ку мент Ди рек ти ва 
на ци о нал не без бед но сти 54 (Na ti o nal Se cu rity De ci sion Di rec ti
ve, NSDD, 54), на сло вљен „По ли ти ка Сје ди ње них др жа ва пре
ма Ис точ ној Евро пи“ (Uni ted Sta tes Po licy to ward Eastern Euro
pe“). Озна че на sec ret и де кла си фи ко ва на, уз цен зу ру, 1990. , 
Ди рек ти ва по зи ва на по ве ћа не на по ре у про мо ви са њу „ти хе 
ре во лу ци је“ за оба ра ње ко му ни стич ких вла да и пар ти ја. Она 
име ну је зе мље Ис точ не Евро пе, али не по ми ње Ју го сла ви ју.

У мар ту 1984., је дан одво је ни до ку мент, NSDD 133, „Uni
ted Sta tes Po licy to ward Yugo sla via“, усво јен је и до би ја још огра
ни че ни ју кла си фи ка ци ју: осе тљи ва тај на (sec ret sen si ti ve),171 
ус по ста вља ју ћи „по ли ти ку Сје ди ње них др жа ва пре ма Ју го
сла ви ји”. Ди рек ти ва го во ри „да ће циљ по ли ти ке Сје ди ње них 
др жа ва би ти да про мо ви ше тен ден ци ју ка јед ној ју го сло вен
ској еко ном ској струк ту ри ори јен ти са ној ка тр жи шту и да 
раз ви ја еко ном ске од но се САД са Ју го сла ви јом на на чин ко ји 
ја ча ње не ве зе са ин ду стри ја ли зо ва ним де мо кра ти ја ма.“

Ме ха ни зми са др же кла у зу лу нај по вла шће ни је на ци је, 
над зо ра ММФа, ре про гра ми ра ња ду га, кул тур них и обра
зов них раз ме на, раз ме на ин фор ма тив них про гра ма, по се та 
на ви со ком ни воу, као и о ре стрик ци ја ма на ди пло мат ско и 
кон зу лар но осо бље. Но, у до ку мен ту та ко ђе по сто је те ме пот
пу но, или де ли мич но, за там ње ни, и да ље ви со ко цен зу ри са
не. Чак и у дру гој де це ни ји но вог ми ле ни ју ма по сто је зна чај
ни сег мен ти аме рич ке спољ не по ли ти ке, у Ср би ји и дру гим 
де ло ви ма ексју го сло вен ског про сто ра, ко ји се др же у зо ни 
ап со лут не тај но сти.172 Аме рич ки циљ за Ју го сла ви ју је, да кле, 
ве о ма сли чан оном за зе мље Ис то ка: учи ни ти да пре ђу у ка
171 По јам на зна ча ва да је ве ли ки део ин фо ма ци ја за сно ван на пре сре та ним ко

му ни ка ци ја ма,или ука зу ју на по сто ја ње по вер љи вих ве за са гра ђа ни ма или 
ор га ни за ци ја ма у Ју го сла ви ји. Чак и по сле „де кла си фи ко ва ња“ 1990., NSDD 
133 је и да ље ви со ко цен зу ри сан, са ви ше од две тре ћи не ори ги нал ног тек ста 
и да ље за там ње ног.

172 „The pri mary longterm U.S. goal in Eastern Euro pe was to (cen so red) fa ci li ta te its 
even tual rein te gra tion in to the Euro pean com mu nity of na ti ons… The goal of US 
po licy (to ward Yugo sla via) will be to pro mo te the trend to wards an ef ec ti ve, mar ket  
ori en ted Yugo slav eco no mic struc tu re... (and) to ex pand US eco no mic re la ti ons with 
Yugo sla via in ways which be ne fit both co un tri es and which strengthen Yugo sla via’s 
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пи та ли стич ки та бор. Ти ци ље ви су не мо гу ћи за оства ри ва ње 
све док те ис точ но е вроп ске зе мље оста ну под ко му ни стич
ком упра вом. Због то га је су штин ски аме рич ки на пор усме
рен на свр га ва ње ко му ни стич ких вла да.

То ком ду гог ни за го ди на аме рич ка вла да је, у вре ме свих 
ад ми ни стра ци ја по сле Дру гог свет ског ра та, сма тра ла нео п
ход ним да др жи у тај но сти сво ја сред ства при ти ска у ко рист 
про ме на у Ју го сла ви ји. Упра во по сто ја ње до ку мен та одво је
ног од дру гих зе ма ља Ис то ка, ових ко ји се ти чу Ју го сла ви је, 
под вла че зна чај на шег ре ги о на. Нај ва жни ји за кљу чак је сте да 
се у овим до ку мен ти ма го во ри о ка пи та ли стич кој тран сфор
ма ци ји и до ку мен ти су за пра во пр ви по ли тич ки сиг нал за о
кре та аме рич ке по ли ти ке пре ма Ти то вој Ју го сла ви ји, док три
нар на при пре ма зна чај не из ме не кур са пре ма на шем ре ги о ну. 
Ре га но ва ад ми ни стра ци ја при пре ма ла је ди на мич но иде о ло
шко кр ста ше ње про тив гло бал ног со ци ја ли зма.173

III. 7. По че так ве ли ких ра до ва на но вој  
без бед но сној ар хи тек ту ри и ге о ме три ји  
Ју го и сто ка Евро пе - сти же ка пи та ли зам

Већ 1968., по во дом со вјет ске ин тер вен ци је у Че хо сло
вач кој, ви ди се да Ју го сла ви ја и да ље игра ва жну стра те гиј ску 
уло гу у док три на ма обе су перси ле. Зде нек Мли нар, че шки 
ин те лек ту лац ко ји је уче сник Пра шког про ле ћа 1968., пру жа 
нам за ни мљи ву по твр ду ове те зе. Као члан но вог че хо сло вач
ког ру ко вод ства, не за ви сног од Мо скве, он је ди рект ни уче
сник у „ганг стер ским пре го во ри ма“, ка ко су Че хо сло ва ци на
зва ли тај до га ђај. Мли нар ре зи ми ра Бре жње вљев го вор од 26. 
ав гу ста 1968. „Бре жњев је, пак, за пи тао пред сед ни ка Џон со на 
да ли аме рич ка вла да при зна је још у пот пу но сти спо ра зу ме 
на Јал ти и у Потс да му. Он је 18. ав гу ста при мио сле де ћи од

ti es with the in du stri a li zed de moc ra ci es“. Ви де ти: Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, 
p. 282.

173 Ви де ти: Sean Ger va si, Re vi ew Co vert Ac tion, no 4344, об ја вље но и у: So li da i re, 
17 fe bru ary 1993.
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го вор: 'При зна ње без ре зер вно вре ди за Че хо сло вач ку и Ру му ни
ју, али, што се ти че Ју го сла ви је, тре ба још да се пре го ва ра!'“174 

Сје ди ње не др жа ве не же ле да пре пу сте Ју го сла ви ју сво
јим ри ва ли ма. Са сла бље њем со ци ја ли стич ког та бо ра Осам
де се тих, аме рич ки ти мо ви за про ми шља ње стра те гиј ских и 
ге о по ли тич ких про бле ма, think tanks , ба ве се ге о по ли тич ким 
про ме на ма у Ју го и сточ ној Евро пи, на ро чи то у Ју го сла ви ји. 
До ла зи вре ме за ве ли ке ра до ве на та ко зва ној но вој без бед
но сној ар хи тек ту ри за европ ски Ју го и сток (the new se cu rity 
ar chi tec tu re). То под ра зу ме ва град њу вој них ба за у ре ги о ну, 
ка ко би још бо ље кон тро ли са ли Евро пу, као и Бли ски Ис ток, 
и про стор бив шег Со вјет ског са ве за, да кле Евро а зи ју. Ин ста
ли шу ћи се на европ ски Ју го и сток, Аме ри кан ци мо гу ре ал но 
да бо ље кон тро ли шу Со вје те и да над зи ру њи хо ве стра те
гиј ске на ме ре у Ме ди те ра ну. То је ујед но до бра стра те ги ја за 
оне мо гу ћа ва ње по врат ка ко му ни зма у Евро пу. Њи хо во им
план ти ра ње на Ју го и сток Евро пе је и исто риј ска пре ми је ра, а 
ти ме ће мо ћи и да кон тро ли шу стра те гиј ске си ро ви не, ко јих 
има у зна чај ним ко ли чи на ма. Све за јед но, про стор Ју го сла
ви је пред ста вља стра те гиј ско чво ри ште за Сје ди ње не др жа ве.

Бел гиј ски ле ви чар ски аутор Ми шел Ко лон, ви ди че ти
ри уло га на овој стра те гиј ској рас кр сни ци: „1. Кон тр о ла пу те
ва наф те и га са: Бал кан и Тур ска су два стра те гиј ска ре ги о на 
за при ступ наф ти на Бли ском Ис то ку, као и огром ним ре зер
ва ма у Ка спиј ском моу и Ка зах ста ну. На ро чи то пре ко ве о ма 
при жељ ки ва них наф то во да ко ји оп скр бљу ју и оп скр бљи ва ће 
Евро пу; 2. До ми на ци ја Ис точ ном Евро пом: До ве де не у ка
пи та ли зам, Пољ ска, Ма ђар ска, Че шка Ре пу бли ка, Ру му ни ја, 
Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ср би ја, итд., чи не за за пад не мул ти на
ци о нал ке од лич не ре зер во а ре си ро ви на, јеф ти ну рад ну сна
гу, тр жи шта за из во зе; 3. Сла бље ње и овла да ва ње Ру си јом: 
ели ми ни са ти ути цај Ру си је на Бал ка ну, осла би ти је ка ко би се 
спре чи ло да по ста не им пе ри ја ли стич ки ри вал; 4. Оси гу ра ње 
за се бе вој них ба за: при пре ми ти НА ТО да 'по но во ус по ста ви 
ред' у слу ча ју по бу не у Ис точ ној Евро пи, или Ру си ји. При пре
ми ти га за ин тер вен ци ју (про тив Ру си је, или сва ког ри ва ла) 

174 Ви де ти: Zde nek Mlynar, Nightfrost in Pra gue: The End of Hu ma ne So ci a lism. Ex
tra its pu bli es dans Te los, no. 42 (hi ver 197980, p. 3155) и у: Le De bat, no. 9, p. 
3541.
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ка ко би се кон тро ли са ла стра те гиј ска бо гат ства у наф ти и га
су“.175

Ју го сла ви ја је од у век љу бо мор но чу ва ла сво ју не за
ви сност, сма тра ло се сву да у све ту. Шон Гер ва си, аме рич ки 
струч њак за ме ђу на род не од но се и ге о по ли ти ку, го во рио је 
за њу „да је би ла у цен тру игре на те за ња ко ноп ца (tug of war). 
Со вје ти су при жељ ки ва ли ње но ин кор по ри са ње у ССР, а За пад 
је на сто јао да је уве де, са дру гим зе мља ма Ис точ не Евро пе и 
Бал ка на, 'у Евро пу', то јест у ка пи та ли стич ку свет ску еко
но ми ју“.176 У 1985., аме рич ки ам ба са дор у Ује ди ње ним на ци
ја ма, про фе сор Џин Кирк па трик, име ну је ову но ву аме рич ку 
стра те ги ју, ко ја иде знат но да ње од до тад ва же ће док три не 
con ta in ment, – „the Re a gan Doc tri ne“.

Не ка вр ста са ве зни штва оп ста је из ме ђу Ва шинг то на и 
Бе о гра да то ком Осам де се тих. Због ју го сло вен ске там понпо
зи ци је, Аме ри кан ци се по себ но за ни ма ју за ње ну ста бил ност. 
Упр кос не ла год но сти уз ко му ни стич ку „са вет ни цу“, но ва 
Ре га но ва ад ми ни стра ци ја чу ва тај од нос као при ви ле го ван, 
на да ју ћи се да ће до ћи њен тре ну так, ка да ће се Ва шинг тон 
нај зад око ри сти ти ра сту ћом не ста бил но шћу Ју го сла ви је и 
по че ти ко нач но да на пла ћу је сва ви ше де це ниј ска ула га ња у 
тај про стор. И би ће то онај кључ ни тре ну так вас по ста вља ња 
ка пи та ли стич ке вла де.

Аме ри ка нац и Ен глез, про фе сор еко но ми је Ри чард 
Пор тес, глав ни еко ном ски са вет ник ЕУ у то до ба, бе ле жи: 
„За пад мо ра да гра ди та ко да при мо ра ва вла сти да не скре
ћу сво ју основ ну по ли ти ку.“177 За тај циљ, европ ски пла не ри 
зах те ва ју ире вер зи бил не „ре фор ме“ у Ис точ ној Евро пи. То 
кон крет но зна чи: отва ра ње ка свет ској еко но ми ји, отва ра ње 
ка за пад ном си сте му, ли бе ра ли за ци ју це на, при ва ти за ци ју, 
ста би ли зо ва ње др жав них фи нан си ја и на ци о нал них мо не та. 
„Ове ре фор ме тре ба ло би да озна че де фи ни тив ни из ла зак из 
со ци ја ли стич ке пла ни ра не еко но ми је“, пи ше Гер ва си.

Вла де Че хо сло вач ке, Ма ђар ске и Пољ ске при сту па ју, 
го то во ком плет но, док се Бу гар ска и Ру му ни ја при дру жу ју 
175 Ви де ти: Mic hel Col lon, Po ker men te ur, p. 209.

176 Ви де ти: Sean Ger va si „Ger many, U.S. and the Yugo slav Cri sis”, Co vert Ac tion Qu
ar terly, No. 43, Win ter 19923.

177 Ibid.
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де ли мич но. У ја ну а ру 1989., ин же њер Ан те Мар ко вић је име
но ван на функ ци ју са ве зног пре ми је ра. САД жу ре да ство ре 
што ко о пе ра тив ни ји од нос са Ју го сла ви јом. По зна тог као ју
го сло вен ског ру ко во ди о ца, ко ји же ли ре фор ме у прав цу тр
жи шне еко но ми је, Ан та Мар ко ви ћа „БиБиСи“ опи су је као 
„нај бо љег са ве зни ка Ва шинг то на у Ју го сла ви ји.“ У је сен 1989., 
пред сам пад Бер лин ског зи да, Ан те Мар ко вић по се ћу је Бу ша 
у Бе лој ку ћи. „Њу јорк тајмс“ пи ше да је „пред сед ник по же лео 
до бро до шли цу вер но сти Г. Мар ко ви ћа еко ном ској ре фор ми 
ори јен ти са ној ка тр жи шту и из град њи де мо крат ског плу ра
ли зма“.178 

Мар ко вић тра жи „аси стен ци ју Сје ди ње них др жа ва, ка
ко би се ство ри ле по ли тич ке и еко ном ске про ме не, че му се про
ти ви твр да ли ни ја у КП.“ Он тра жи па кет зна чај не по мо ћи 
од 1 ми ли јар де до ла ра, ако би се по кре нуо бан кар ски си стем, 
и још 3 ми ли јар де до ла ра у по зај ми ца ма Свет ске бан ке. Мар
ко вић обе ћа ва ре фор ме, али упо зо ра ва да ће „ове ре фор ме до
не ти со ци јал не про бле ме, укљу чу ју ћи и раст не за по сле но сти 
од 20% , као и прет њу од ет нич ке и по ли ти ке за тег ну то сти 
ко ја ра сте из ме ђу шест ре пу бли ка и два ауто ном на ре ги о на 
у зе мљи“.179 

III. 8. Док три на Ре ган и Ре га но ми ка 

То ком 1989., свет из ла зи из де се то го ди шњег пе ри о да 
по тре са из три по лар ног си сте ма Сје ди ње не др жа ве  Ја пан  
Евро па, ко ји је био ус по ста вљен још од Дру гог свет ског ра та. 
На Ис то ку Евро пе све ври још од по ја ве пољ ског син ди ка та 
„Со ли дар ношћ” 1980. Пе ре строј ка се по ја ви ла 1985. у Ру си ји. 
Та де це ни ја озна ча ва и по раст по пу лар но сти еко ло шких иде
ја и бри ге за чо ве ко ву око ли ну. А у САД по чи ње неоли бе
рал на ре во лу ци ја у вре ме пред сед ни ка Ро нал да Ре га на. Та да 
се Евро пом и дру где ши ри иде ја ре га но ми ке. Ве ћи на свет ских 
вла да, би ло да су де сне, или ле ве, за ла жу се за еко ном ски мо
дел ко ји тра жи нај ве ћу мо гу ћу сло бо ду тр жи шта. Чак и јед на 
178 У: S. Ger va si, Op. Cit.; Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, No men cla tu ra 

Ser bi ca 19822013 Ели те, ен тро пиј ски мо дел по ли ти ке кла се и кон ти ну и тет 
срп ске но мен кла ту ре, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

179 У: S. Ger va si, Op. Cit. 
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Фран цу ска, тра ди ци о нал но ета ти стич ки по ре дак, раз гра ђу је 
свој еко ном ски си стем у овом прав цу. Да би се одр жао ко рак 
са САД, еко но ми сти За па да охра бру ју мо дер ни зо ва ње при
вре де. 

Нај ва жни ји прин цип је: не ди ра ти ни ка ко у кон тро лу 
це на. По том је не ста ла и кон тро ла кре ди та, раз ме на, ве ли ких 
ин ду стриј ских гру па и нов ца. Ова ре во лу ци ја је на не ки на
чин за хва ти ла све европ ске зе мље. 

Ха у ард Х. Лич, аме рич ки ам ба са дор у Па ри зу, де фи ни
сао је док три ну чи ји је део и сам пред ста вљао. „Док три на 
Ре ган има ла је за фун да мен тал ни циљ ши ре ње де мо кра ти је 
по ма жу ћи, ко ли ко год се мо же, оне ко ји су же ле ли да се од у пру 
ти ра ни ји тла чи тељ ских вла да... Ре га но ва иде ја, пре ма ко јој 
је Со вјет ски Са вез био ра њив, што је омо гу ћа ва ло да се от
кри је ка ко он мо же да иде у слом, би ла је од мо јих са го вор ни ка 
(у Евро пи) сма тра на ’на ив ном’ и опа сном. Аме ри ка је у то 
вре ме у очи ма огром не ве ћи не Евро пља на, сма тра на ’уни ла
те рал ним ка у бо јем’ ко ји пре ти ми ру и ста бил но сти ко ји су 
по ну ђе ни по ли ти ком ’ми ро твор не ко ег зи стен ци је’. Пред сед
ник Ре ган се до бро др жао и сна гом сво је во ље и од луч но сти, 
иза звао пад со вјет ске им пе ри је”.180

Не ду го по што је Бер лин ски зид пао, мла ди ру ски де
мо крат ски ли дер срео се са се кре та ром за од бра ну Ди ком 
Чеј ни јем. За пи тан где ће ићи да ље, мла дић је од го во рио: „У 
Ка ли фор ни ју, да ис пу ним сан сре ћу ћи се са Ро нал дом Ре га ном, 
оцем пе ре строј ке“.181 Би ло да је овај став мла дог Ру са пре ци
зно та чан, или не, за па њу ју ће је ко ли ко је мла дих ру ских но
вих де мо кра та при пи си ва ло Ре га ну нај ве ћу за слу гу за со вјет
ски ко лапс.

Исто вре ме но, па ра док сал но, пу но бив ших Пред сед ни
ко вих зе мља ка сту ди о зно иг но ри ше ње гов исто риј ски до
при нос. По себ но је иро нич но да но ви ли де ри Ру си је ко ри сте 
Ре га но ву чу ве ну ре че ни цу „цар ство зла“ за опи си ва ње бив
шег ко му ни стич ког си сте ма, док та ко пу но на ших ин те лек
ту а ла ца још увек гле да ју на ову ре че ни цу као на ди пло мат ски 
„fa ux pas”. Џорџ Шулц сам не ма сум њи око Ре га но ве огром не 

180 Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ма ли пој мов ник ге о по ли ти ке, 
Цен тар за ге о по ли тич ке сту ди је „Ју го и сток“ и Ин сти тут за по ли тич ке сту
ди је, Бе о град, 2004.

181 Ibid.
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уло ге у овој исто риј ској тран сфор ма ци ји. Он пи ше: „Ка да је 
на ша вој на сна га би ла из гра ђе на до тач ке у ко јој је наш со
вјет ски ри вал при знао да не мо же да се но си са на ма, ка да су 
схва ти ли ка ко ми за пра во мо же мо да ко ри сти мо на шу сна гу 
за од вра ћа ње агре си је, и ка да је њи хов соп стве ни си стем бес
по го вор но ома нуо со вјет ском на ро ду чак и ка да га је зло у по
тре бља вао  он да је до шло до тач ке пре о кре та“.182

Јед на од „атрак тив них иде ја“ ко ју је Ре ган ис та као би
ла је ре во лу ци ја у аме рич ком при сту пу кон тро ли на о ру жа ња, 
ко ју су Ре га но ви кри ти ча ри од ба ци ли као „за ма гље ни екран“. 
Је дан део те ре во лу ци је би ла је Ре га но ва „ze ro op tion“ из 1981., 
пред лог за ну кле ар не сна ге сред њег до ме та (INF) ко ју је то бо
жња „за јед ни ца кон тро ле на о ру жа ња“ по здра ви ла са „скеп
ти ци змом на гра ни ци пре зи ра“, ка ко је ре као Шулц. Дру ги 
део, Ре га нов пред лог о ра ди кал ном сма ње њу стра те гиј ских 
ну кле ар них сна га, до че кан је слич ним пре зре њем, али је на 
кра ју ужи вао исти из у зет ни успех као и пред лог INF. Ови ус
пе си би ли су мо гу ћи пре ко дру ге иде је за ко ју се Ре ган бо рио 
на спрам же сто ке опо зи ци је  Стра те гиј ске од брам бе не ини
ци ја ти ве (Stra te gic De fen se Ini ti a ti ve). Со вјет ска пре о ку па ци ја 
ини ци ја ти вом SDI је те ма ко ја се не пре ста но вра ћа кроз Шул
цо ву књи гу. Ова пре о ку па ци ја је „очи то би ла пр ви мо тив за 
њи хо ву же љу да до сег ну спо ра зум са на ма,“ пи ше Шулц. Ниг де 
то ни је би ло очи ти је не го на са ми ту у Реј кја ви ку. 

Гор ба чо вљев све оп шти циљ био је да за у ста ви SDI, и по
ну дио је јед ну кон це си ју за дру гом, ка ко би за гри зли ње го ву 
уди цу. Али, Ре ган ни је за гри зао.

По ди жу ћи пер спек ти ву у од лу чу ју ћем ис ко ра ку у стра
те гиј ском над ме та њу, СДИ ни је са мо дао по лу гу за ре во лу ци
ју у кон тро ли на о ру жа ња; он је та ко ђе по мо гао да се по стиг не 
нај зна чај ни ји од свих Ре га но вих иза зо ва кон вен ци о нал ном 
ра зу му  ње го ва ви зи ја кра ја ко му ни зма. Ре ган је из го во рио 
овај не мо гу ћи сан за па њу ју ће ра но и че сто (ма да не мо же да 
се про на ђе би ло ка кав ре ле вант ни ци тат у но вом, по ли тич ки 
ко рект ном из да њу „Bar lett’s“а).183

182 Ibid. Џорџ Шулц је био про фе сор еко но ми је на чу ве ном Уни вер зи те ту MIT. 
Био је и би зни смен, у чу ве ној ко ма ни ји Bec htel. Оба вљао је функ ци је ми ни
стра ра да, ми ни стра фи нан си ја, а по стао је и др жав ни се кре тар (19821989). 
Ви де ти: Shultz, Ge or ge P. Tur moil and Tri umph: My Years as Sec re tary of Sta te, 
New York: Scrib ner’s, 1993.

183 Bar lett’s Familiar Quotations, најстарија и најпознатија америчка колекција 
цитата у САД – прим. а.
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Јед на од нај ра ни јих при ли ка је би ла све ча но обра ћа
ње (com men ce ment adress) на Уни вер зи те ту Но тр Дам 1981., 
истом уни вер зи те ту на ко ме је Џи ми Кар тер по са ве то вао на
ци ју да пре ва зи ђе свој „пре те ра ни страх од ко му ни зма“. Ро
налд Ре ган је, уме сто то га, на звао ко му ни зам „би зар ним по
гла вљем у људ ској исто ри ји, чи је по след ње стра ни це се чак у 
овом ча су ис пи су ју.“ Још ва жни ји је ње гов го вор бри тан ском 
Пар ла мен ту при ли ком PAT CO ча са. 

У мо мен ту кли мак са у Реј кја ви ку, Гор ба чов је био спре
ман да тр гу је са нај ве ћим бро јем со вјет ске пре го ва рач ке по зи
ци је за ре стрик ци ју СДИ ко ји је био тек на ла бо ра то риј ском 
те сти ра њу. Ово је Ре га ну да ло при ли ку за ве ли ки по ли тич ки 
успех уочи аме рич ких из бо ра сре ди не ње го вог пред сед ни ко
ва ња. До шло се до са мо јед не ре чи, али је Ре ган био не по пу
стљив. Пру жио је по ру ку Шул цу: „Да ли гре шим?“ Шулц му 
је шап нуо: „Не, у пра ву сте.“184 У овој рас пра ви, Строб Тал
бот, та да уред ник не дељ ни ка „Тајм“, игра зна чај ну уло гу као 
ви со ко кри ти чан хро ни чар спољ не по ли ти ке Ре га но ве ад ми
ни стра ци је. То ком 1984. на пи сао је књи гу „Смр то но сни Гам
би ти“, „чи ји је кри ти ци зам Ре га но ве по ли ти ке био по то њим 
до га ђа ји ма оце њен као пот пу ни про ма шај,” ка ко је ре као Пол 
Вол фо виц.185

Гре го ри Р. Ва ли јер (Val li e re), ана ли ти чар аме рич ке по ли
ти ке, сма тра да је „пи та ње Гор ба чо вље ве мо ти ва ци је од ве ли
ког исто риј ског зна че ња у раз у ме ва њу узро ка ко лап са со вјет
ског ко му ни зма... Не мо гу се та ко ла ко по ре ди ти пред сед ни ци 
Буш и Ју ни ор и Ре ган, и то из два раз ло га. С јед не стра не, са 
та ко не спрет ним прет ход ни ком као што је Џи ми Кар тер, 
Ре ган ни је имао ни ка квог про бле ма да из гле да ком пе тен тан. 
На сле ди ти Би ла Клин то на је са свим дру га пе сма. Чак и ако се 
чо век ни је до па дао сви ма, ње го ва по ли ти ка је по здра вље на го
то во јед но ду шно. С дру ге стра не, Ро налд Ре ган је имао ве ли ки 
та ле нат ко му ни ка то ра и по себ но до бро је про ла зио на те ле
ви зи ји. У овој ве шти ни, Џорџ В. Буш ни је му ни до ко ле на.”186

184 Ви де ти: Ge or ge P. Schultz, Tur moil and Tri umph: My Years as Sec re tary of Sta te.

185 Ви де ти: Stro be Tal bott, De adly Gam bits, Knopf, 1984.

186 Ва ли јер је у то вре ме ди рек тор ис тра жи вач ке еки пе, Schwab Was hing ton Re se
arch Gro up.
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III. 9. Ју го сло вен ско не свр ста ва ње:  
из ме ђу две сто ли це

Ти то ва зва нич на и ствар на ме ђу на род на по ли ти ка од 
1955. је сте не свр ста ност, по крет из ни као у Бан дун гу, Ин до
не зи ја. Ју го сла ви ја озва ни ча ва не свр ста ност 1961., на Пр вој 
кон фе рен ци ји на вр ху у Бе о гра ду. Исто ри чар Бо шко И. Бо
јо вић је згро ви то де фи ни ше не свр ста ност: „Ство рен на по
чет ку Ше зде се тих, на ини ци ја ти ву Ти та, Не хруа и На се ра, 
по крет не свр ста них де фи ни ше ве ли ким де лом ме ђу на род ну 
по зи ци ју ко ју је сле ди ла ди пло ма ти ју ју го сло вен ског ре жи ма. 
Ти тов ре жим ће из то га из ву ћи, за ње го вог жи во та, тро
стру ки кон сен зус на ме ђу на род ном пла ну. Сма тран, с раз ло
гом, или не, при јат ним из ло гом ал тер на тив ног со ци ја ли зма 
са људ ским ли ком, са мек шим и отво ре ни јим спољ ним ути ца
ји ма, са зна чај ним де ло ви ма тр жи шне при вре де, не за ви сан и 
ри вал ски со вјет ском мо де лу, ју го сло вен ски мо дел је по сти гао 
ста бил ност и пре стиж ко ји ни су мо гли да се опо врг ну“.187

Не свр ста ва ње се, оштро оце њу је за пад ни ис тра жи вач 
срп ског по ре кла, Мар ко Ми ли во је вић, вр ло бр зо из об ли ча
ва у „иде о ло шки ин спи ри са ну фан та зи ју, чи ји сми сао је био 
да за до во љи нео гра ни че ну та шти ну дик та то ра.“ Или „Ан
тико ло ни ја ли стич ка вул га та ко ју је раз вио Ти то  не свр
ста ност“, ка ко је за кљу чио ЖанФран соа Де нио, фран цу ски 
еми сар код Ти та, по сле со вјет ске ин тер вен ци је у Че хо сло вач
кој.188 Ове тврд ње су, на рав но, тек де ли мич но тач не, јер по
крет не свр ста но сти ни из да ле ка не мо же да се де фи ни циј ски 
ис цр пи на ве де ним ста во ви ма, реч ју, оно има и број не по зи
тив не стра не, ка да се су прот ста ви два ма по ли тич ким и вој
ним бло ко ви ма тог до ба.

Ова Ти то ва ори јен та ци ја је за пра во би ла је ди на мо гу ћа, 
об зи ром на спо ра зум Чер чил  Ста љин, то ком њи хо вог су

187 Ви де ти: Bo sko Bo jo vic, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du SudEst européen: 
fac te urs d’as so ci a tion, fac te urs de dis so ci a tion. Les Bal kans Oc ci den ta ux  en tre glo
ba li sa tion et bal ka ni sa tion, Pa ris, 2005.

188 ТВ ин тер вју ауто ра са Жан  Фран соа Де ни о ом у За гре бу, 21. ав гу ста 1991. 
Еми то ва но тек на је сен 1991., на ТВ Са ра је во, јер су ТВ Бе о град и ТВ За греб 
од би ли да га еми ту ју.
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сре та у Мо скви, ок то бра 1944. Тај коб ни са ста нак це па бу ду ћу 
ју го сло вен ску др жа ву, ко ја ће на ста ти по сле Дру гог свет ског 
ра та, на 50%/ 50%. А на Јал ти, фе бру а ра 1945., Аме ри кан ци 
сво јим са гла ша ва њем це мен ти ра ју по ме ну ти до го вор. По ли
ти ке Аме ри ка на ца и Со вје та су при мо ра ле Ти та да ба лан си ра 
из ме ђу њих, па се он при бли жа ва све ви ше Тре ћем све ту.

Упр кос ма сов ном при бе га ва њу аме рич кој, бри тан ској и 
фран цу ској по мо ћи, у пе ри о ду 194850, Ти то се по том по но во 
при бли жа ва Мо скви, што по твр ђу је по се та Ни ки те Сер ге је
ви ча Хру шчо ва Бе о гра ду 1955. го ди не. То је исто вре ме но и 
сим бо лич но из ви ње ње ју го сло вен ским на ро ди ма за по ли ти
ку дру га Џу га шви ли ја из ме ђу 1948. и 1953. 

У ме ђу вре ме ну, Ју го сла ви ја пот пи су је и Бал кан ски пакт 
1954., са Тур ском и Грч ком, као тре ну так ге о по ли тич ког узи
ма ња да ха. Глав на Ти то ва стра те ги ја би ла је убр за но при бли
жа ва ње са не свр ста ни ма, гло бал ним по кре том Тре ћег све та 
ко ји бр зо ра сте. По сма тра чи у Ва шинг то ну, Лон до ну и Па
ри зу ви де овај ан га жман Ју го сла ви је као по зи ти ван за зе мљу 
по пут Ју го сла ви је, ко ја ин си сти ра на сво јој не за ви сно сти и 
без бед но сти. Али, сим па ти је спла шња ва ју по сле 1961., го ди
не ка да је Ти то до ма ћин Са ми та не свр ста них. Та да по чи њу да 
га оп ту жу ју за про ли фе ра ци ју ко му ни стич ких иде ја у Тре ћем 
све ту, упра во пре ко По кре та не свр ста них. По пу лар ност ју
го сло вен ског Мар ша ла та да се уве ћа ва у све ту, али и за пад не 
оп ту жбе да Ти то са зда ва свет ско јав но мне ње ко је је ан ти
за пад њач ко и просо вјет ско. Бри тан ска но ви нар ка и исто ри
чар ка, Но ра Бе лоф, де фи ни са ће Ју го сла ви ју тог пе ри о да као 
„nonalig ned aga inst the West“.189

Чи та ва аван ту ра Не свр ста них прак тич но се окон ча ва 
на са ми ту у Ха ва ни (Six ta Cum bre de Nonal li ne a dos), 1979. Фи
дел Ка стро по ста је за ме ник Мар ша ла Ти та, оста ре лог и обо
ле лог. Ка стро та да ја сно ка же Ти ту, пред чи та вом Кон фе рен
ци јом, да је про ху ја ла по ли ти ка екви ди стан це пре ма бло ко
ви ма. То је уда рац ко ји је си гур но за бо лео Мар ша ла, на са мом 
кра ју ње го вог жи во та.190

189 Ви де ти: BEL LOF No ra, Ti to’s Fla wed Le gacy: Yugo sla via&the West: 193984, Lon
don, Vic tor Gol lancz,1985., Chap ter 5.

190 Ви де ти: Mar ko Mi li vo je vić, „Yugo sla via’s Se cu rity Di lem mas and the West“, The 
Jo ur nal of Stra te gic Stu di es, Vol. 8, No. 3, Sep tem ber 1985. 
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Ка да Со вје ти осва ја ју не свр ста ни Ав га ни стан, де цем
бра 1979., Ти то упра во од ла зи у бол ни цу, где му ам пу ти ра ју 
но гу и би ће за ко ван за по сте љу, у аго ни ји до смр ти. Фи дел 
Ка стро за то вре ме во ди ин тен зив ну ак ци ју не свр ста них убе
ђи ва ња да се По крет при дру жи Со вјет ском са ве зу, упр кос 
очи тој ин ва зи ји.191

III. 10 Ти то пред ви ђа сво ју ско ру смрт,  
Ју го сла ви је та ко ђе

У но вем бру 1979., Јо сип Броз Ти то по зи ва Ава ре ла Ха
ри ма на, јед ног од нај ве ћих аме рич ких ди пло ма та у ХХ ве ку, 
ко ји је ра дио у Ке не ди је вој вла ди, да про ве де са њим триче
ти ри да на на Бри о ни ма. Ха ри ман је био ве о ма до бар при ја
тељ са Мар ша лом Ти том и ову вр сту го сто прим ства ужи ва
ло је ве о ма ма ло љу ди, чак и ме ђу они ма из ње го вог „пр вог 
кру га“. То ком јед не ве че ре на Ван ги, Мар ша ло вом острв цу/
ку ћи, Ха ри ман ка же Ти ту: „Мар ша ле, Ви ве о ма ло ше из гле
да те. Ни сте у до бром здра вљу.“ Ти то му од го ва ра: „Да, не 
осе ћам се до бро. Ми слим да ћу умре ти. Али, ка да ја умрем, и 
Ју го сла ви ја ће умре ти“.192 На не ки на чин, умор ни Ти то, ко ји 
ово са оп шта ва Ха ри ма ну, а аме рич ки ди пло ма та то са оп шти 
ис ку сном но ви на ру и са рад ни ку Пје ру Се лин џе ру, при зна је 
да Ју го сла ви ја за и ста мо же да се одр жи уз не ки ауто ри тар ни 
ре жим по пут ње го вог.

Све се, на рав но ме ња, као и по ло жај Ју го сла ви је са оста
ре лим дик та то ром ко ји је и да ље на че лу зе мље. „Је ли ово Тре
ћи свет ски рат?“, на сло вио је са ти рич ни ита ли јан ски лист 
то ком ки не скови јет нам ског ра та 1979. Од Ти та та да сти же 
дру го упо зо ре ње све ту, од мах по ин тер вен ци ји у Ети о пи ји и 

191 За хва љу ју ћи Ин ди ји, ко ја је та ко ђе зе мљаосни вач По кре та не свр ста них, ова 
агре си ја не про ла зи ка ко је то Ка стро за ми шљао. По сле Ти то ве смр ти, Ју го
сла ви ја у пот пу но сти гу би сво ју по зи ци ју у по кре ту Де ве де се тих. Ни ко лае 
Ча у ше ску има аспи ра ци ја да за ме ни Ти та, али је ње го во на сти ја ње уза луд но, 
а и сам ће до жи ве ти оба ра ње са вла сти и бру тал но стре ља ње од сво јих Ру му
на, под дис крет ном ко ман дом за пад них зе ма ља.

192 Ви де ти: Dra gan Bi se nić, In ter vju sa Pje rom Se lin dže rom: „Ti to je znao za smrt 
Ju go sla vi je“, in:“Od ba klje do lo ma če,“ BaG, Be o grad, 2002.



Зоран Петровић Пироћанац

104

За и ру. Оста ре ли ју го сло вен ски пред сед ник сма тра се је ди ним 
жи вим ве ли ким уче сни ком из Пр вог и Дру гог свет ског ра та. 
Он упо зо ра ва на „об но вље ну прет њу ко ја до ла зи од ве ли ких 
си ла и на оп сто ја ње ужа са ва ју ће тр ке у на о ру жа њу.“193 Исто
вре ме но, у Лон до ну се 1982. по ја вљу је бестсе лер, чи ја је те ма 
исто риј ска фик ци ја и ан ти ци по ва ње јед ног гло бал ног су ко
ба са Сје ди ње ним др жа ва ма, ко ји тре ба да от поч не у ав гу сту 
1985. Вој на ак ци ја је, ме ђу тим, истин ски би ла раз ра ђи ва на 
по чет ком Осам де се тих. У том кон тек сту, сце на рио ге не ра ла 
Џо на Ха ке та о со вјет ској ин ва зи ји на Ју го сла ви ју 1985., што 
ће де ло ва ти као оки дач за Тре ћи свет ски рат, је сте фик ци ја. 
Вој ни ци ре зо ну ју да ни је дан со вјет ски ли дер не би ри зи ко вао 
Тре ћи свет ски рат да за до би је Ју го сла ви ју. То не би ри зи ко ва
ли ни ли де ри НА ТОа да спа су Ју го сла ви ју.194

Te 1979., гло бал ни аме рич ки днев ник, „The New York 
Ti mes,“ за тва ра свој до пи снич ки би ро у Бе о гра ду, го ди на ма 
ста ци о ни ран у бе о град ском хо те лу „Мо сква“. По чев од те го
ди не, га зде днев ни ка ви ше не сма тра ју да Бе о град вре ди стал
ног до пи сни штва.195 Овај но ви нар ски знак је за пра во ви ше 
не го озбиљ на ин ди ка ци ја из 1979. ка ко ће ју го сло вен ска бу
дућ ност до жи ве ти озбиљ не про ме не у до ла зе ћим го ди на ма.

У 1945., пре но што ће из гу би ти из бо ре у Ује ди ње ном 
кра љев ству, Пре ми јер сер Вин стон Чер чил, ша ље пи смо но
во и за бра ном пред сед ни ку Ха ри ју Тру ма ну. Чер чил ка же ка ко 
је за бри нут због тен ден ци ја Ста љи но ве по ли ти ке по сле Хи
тле ро вог по ра за. Ово се зби ва го ди ну да на пре Чер чи ло вог 
чу ве ног го во ра у аме рич кој др жа ви Ми су ри, у гра ду Фул то
ну, ка да ће по пр ви пут по ме ну ти по јам Гво зде на за ве са (Iron 
Cur tain). Из ме ђу оста лог, Чер чил ће ре ћи: “Јед на Гво зде на за
ве са се по вла чи пре ко њи хо вог фрон та. Ми не зна мо шта ле
жи иза ње. Од ви тал ног зна ча ја је, за то, да ми по стиг не мо 
са Ру си јом раз у ме ва ње са да, пре но што смрт но ре ду ку је мо 
на ше ар ми је и пре но што се по ву че мо у на пи ше оку па ци о

193 Ци ти ра но у: Mi les Ka hler, „Ru mors of War: The 1914 Ana logy, Fo re ign Af a irs, 
Win ter 1979/ 80.

194 У: John Hac kett, The Third World War: The Un told Story, Sid gwick& Jac kson, Lon
don, 1982.

195 Ви де ти: Деј вид Бајн дер (Da vid Bin der), бив ши до пи сник „Њу јорк Тај мса“ у 
Бе о гра ду, По ли ти ка, 02. 10.  2006.
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не зо не“. Чер чил је пре ви ше аван гар ди ста за Тру ма на у том 
мо мен ту исто ри је, што зна чи да га Тру ман уоп ште не чу је. И 
ка ло то при ме ћу је бив ши пред сед ник Ри чард Ник сон, 1989., 
„За пад гу би исто риј ску при ли ку да пре го ва ра је дан по во љан 
спо ра зум са Кре мљом, у тре нут ку ка да је сте пен пре го ва ра
ња Сје ди ње них др жа ва са Со вјет ским са ве зом на вр хун цу“.196

Ми ров на ко ег зи стен ци ја са зре ва као кон цепт про гре
сив но. Ње на по ли тич ка адо ле сцен ци ја се окон ча ва у тре нут
ку пот пи си ва ња спо ра зу ма SALT 1972., као и су сре том Ник
сон  Бре жњев. Она је со вјет ска ини ци ја ти ва, ко ји је ско вао 
Хру шчов у Мо скви, али тај тер мин ни ка да на За па ду ни су 
до кра ја при хва ти ли. За пад ни струч ња ци су то про це ни ли 
као не што што су лан си ра ли со вјет ски ру ко во ди о ци ка ко би 
убла жи ли де гра да ци ју сво је еко ном ске си ту а ци је и уну тра
шње по ли ти ке. Реч је о то ме да је кон цепт схва ћен као на чин 
ми ни ра ња за пад ног та бо ра из ну тра, уз по моћ ње го вог де мо
би ли са ња. Но, ми ров на ко езг зи стен ци ја је на кра ју ми ни ра ла 
сам со ци ја ли стич ки та бор. Њу ана ли ти ча ри на За па ду ви де 
као узрок пре ки да од но са Ки не и Ал ба ни је. Со вје ти де нун ци
ра ју тре нут ну же љу за ра том „па ци фи стич ким“ дис кур сом, 
ко ји је на За па ду хра брен про па ган дом за пад них на ци о нал
них КП. Овим је свет ушао у пе ри од за ле ђи ва ња ме ђу на род
них од но са. 

III. 11. Санк ци је про тив ко му ни стич ких зе ма ља

За пад на али јан са је гло бал но де фан зив на, а њен ли дер 
Ре ган „ко ри сти тр го вин ско оруж је у по ли тич ке свр хе, еко
ном ску санк ци ју као стра те гиј ски при ти сак“ (Р. Де бре). Јед
на од ства ри ко је је Ре ган бр зо схва тио је сте по глед на из во
зноуво зне ре зул та те и „твр де ва лу те“ за СССР. У су шти ни је 
то би ла ве ли чи на јед ног “Џе на рал Мо тор са“. За јед но та кво 
цар ство од 200 ми ли о на ста нов ни ка, то ни је бог зна шта. За 
Регaна је ја сно: то је њи хо ва кључ на ра њи вост. Вој но су пер
си ла, Со вје ти су при вред ни ке пец. Ре ган та ко ђе ви ди да та 
196 Ви де ти: Ric hard M. Ni xon, „Ame ri can Fo re ign Po licy: The Bush Agen da,“ in: 

Ame ri ca and the World 1988/89. 
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зе мља су штин ски за ви си од из во за ма ло то га: наф те, при род
ног га са, не што зла та, и на рав но на о ру жа ња. Ре ган од лу чу је 
да на гна Со вје те да за по тро ше још ви ше. Он ће убр за ти тр
ку у на о ру жа њу и пре се ћи до ступ за пад ној тех но ло ги ји, што 
чи ни још ску пљим раз вој уну тра шњо сти зе мље. То је не са мо 
за то да на мет не Кре мљу, сход но ана ли за ма Ри чар да Пај пса, 
про ме ну ли ни је, већ да би сру шио и ли кви ди рао ре жим на 
вла сти.

Де сет да на по сле са ми та у Вер са ју (46 ју ни 1982), без 
прет ход ног оба ве ште ња, ни ти рас пра ве, аме рич ка ад ми ни
стра ци ја од лу чу је да про ши ри свој ем бар го као по сле ди цу 
пу ча у Вар ша ви 1981. (Ге не рал Ја ру зел ски/прим. а.) на европ
ска пред у зе ћа ко ја про из во де под ли цен цом ин ду стриј ску 
опре му за га со вод Уре гој. То је уни ла те рал на, екс те ри то ри
јал на и ре тро ак тив на аме ричка ме ра. Вр ло „твр да игра“ Ва
шинг тер не.197

Аме рич ке ком па ни је ша љу око 23 ми ли о на то на жи та 
у СССР, ок то бра 1982., а фран цу ским ком па ни ја ма се ипак 
пре ба цу је про да ја ро то ра СССРу, у ју ну исте го ди не. Сје ди
ње не др жа ве за по чи њу еко ном ски, тех но ло шки и тр го вин ски 
рат, про тив сво јих парт не ра из ОЕЦД. Buy Ame ri can Act, ва
же ћи још од 1933., за јав на тр жи шта зах те ва да је по ло ви на 
де ло ва јед ног про из во да из ра ђе но у Сје ди ње ним др жа ва ма, а 
Ex port Ad mi ni stra tion Act, за кон чи је ће об на вља ње да ти уско
ро пра во аме рич кој из вр шној вла сти да на мет не неаме рич
ким пред у зе ћи ма фи ли ја ла ма, или фир ма ма под ли цен цом) 
ауто мат ски ем бар го, де ша ва ју се и с раз ло гом, из за пад ног 
кон сен зу са.

Аме рич ка ад ми ни стра ци ја је за по че ла, 1981., уз по моћ 
сту диј ских гру па, но ву гло бал ну сту ди ју еко ном ских од но са 
Ис токЗа пад. Гру па под ши фром АС134, има за да так да ус
по ста ви ли сте осе тљи вих тех но ло ги ја. То је био за кљу чак јед
ног са стан ка у ма ју 1981., Од бо ра за пла но ве од бра не (СРD) 
НА ТОа. Про из ве де ни из ве штај слу жио је по том као осно ва 
за ко декс до брог по на ша ња, ко ји је слу жбе но про гла си ло јед
но ми ни стар ско за се да ње Али јан се. Ко ор ди на ци о ни од бор за 
мул ти ла те рал ну кон тро лу из во за (Co com), фор ми ран 1947. 
197 Ви де ти: Régis DE BRAY, Les Em pi res con tre l’Euro pe, Pa ris, Gal li mard, 1985., p. 

83.
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на ини ци ја ти ву Сје ди ње них др жа ва, ре ак ти ви рао је 1978. 
Пен та гон. 

За вре ме За пад ног са ми та у Ота ви, 1981., фи нал на Де
кла ра ци ја је обо га ће на два ма па ра гра фи ма ко ји на ја вљу ју 
отва ра ње ко на сул та ци ја о по бољ ша ва њу си сте ма над зи ра ња 
тр го вин ских до то ка ка СССРу. Јед но спе ци јал но за се да ње 
на ви со ком ни воу, уз уче шће ми ни ста ра од бра не, у ја ну а ру 
1982., за кљу чи ло је да „тр го ви на Ис токЗа пад за ви си од бу
дућ но сти ко му ни зма.“198 Тра же њем ја ча ња Cocoм а, Сје ди ње
не др жа ве на ме ра ва ју да за ме не по јам тех но ло шки сек то ри 
пој мом про из во ди. Ти сек то ри су: те ле ко му ни ка ци је, где су 
са ве зни ци нај ком пе ти тив ни ји. 

По зна ти срп ски ин те лек ту а лац Жи во рад Стој ко вић 
имао је при ли ке још 1966. да раз го ва ра са ве ли ким књи жев
ни ком Сар тром у Па ри зу. Ово је је дан од пр вих по зна тих ра
них сиг на ла опа сних пу те ва ко ји ма се за пу ти ла Ју го сла ви ја, 
о ко ји ма се у Бе о гра ду ни је јав но го во ри ло. У „Ре ви ји сло вен
ских сту ди ја,“ ко ја из ла зи у Па ри зу, Стој ко вић је за бе ле жио 
и ве о ма зна ча јан мо но лог слав ног Сар тра том при ли ком. “У 
дру штву Мо ни ја де Бу ли ја ја сам 1966., упо знао ЖанПол Сар
тра. Као и ми, он је ру чао у 'Ку по ли'... Сар тр пре ки да раз го вор 
нео че ки ва ним и ди рект ним пи та њем ко је ми је упу тио из не
бу ха: 'Је ли исти на да Ју го сла ви ја ду гу је пет ми ли јар ди до ла ра 
За па ду?' И ком пле ти ра ће сво је пи та ње: 'Пет ми ли јар ди, го
во ри се, не ра чу на ју ћи аме рич ку вој ну по моћ... То је ци фра ко ју 
не бих во лео...'“199 Сар тр је очи то до бро уочио не во ље Ју го
сла ви је и био до бро оба ве штен о кре та њи ма у све ту. Мо жда 
га је баш Вла ди мир Де ди јер оба ве шта вао, јер је са њим био у 
кон так ту и при ја тељ ским од но си ма. Пи тер Прет, ис тра жи вач 
ле ви чар, ко ји се ин те ре со вао за про бле ме Ју го сла ви је, по убе
ђе њу марк си ста, об ја ви ће 1992. есеј ко ји је по твр дио Сар тр о
ве ин фо р ма ци је Жи во ра ду Стој ко ви ћу у Па ри зу 1966. Прет, 
по ред оста лог, пи ше: „Из ме ђу 1950. и 1963., Ју го сла ви ја до би ја 
5,4 ми ли јар ди до ла ра по мо ћи. У 1961., за пад на по др шка пред
ста вља 47, 4% ње них бу џет ских при хо да“.200

198 Ibid., p. 78.

199 Ви де ти: Ži vo rad Stoj ko vić, „Une uto pie obli ga to i re?“, Re vue des Etu des Sla ves, Pa
ris, LVI/3 1984, p. 463.

200 Ви де ти: Pe ter Pra et, Etu des mar xi stes, Bel gi que, 4ème tri me stre 1992., p. 212.
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III. 12. Ин сти ту ци о на ли зо ва на па ра ли за Ју го сла ви је

Џорџ Шо флин је при ме тио да Ју го сла ви ја већ 1985. не 
мо же да се ока рак те ри ше као по сто је ћа, у би ло ком сми слу.201 
Па ра лел но са спољ ним ра до ви ма на рас та ка њу Ју го сла ви је, 
ни шта ма ње ште дри ни су би ли ра до ви до ма ће ко му ни стич ке 
но мен кла ту ре на се це си о ни стич ким трен до ви ма у ју го сло
вен ском дру штву. 

Офи ци јал но, још од 1974., СФРЈ ни је ви ше фе де рал на 
др жа ва, по став ши de fac to кон фе де ра ци ја. То се де си ло про
гла ше њем че твр тог по страт ног Уста ва. По Уста ву, нај на гра
ђе ни ји аспект Ти то ве остав шти не  сва ре ал на по ли тич ка моћ 
пре да та је у ру ке пле мен ских ше фо ва СКЈ у шест ре пу бли ка 
и две ауто ном не по кра ји не. По том је, две го ди не пре Ти то
ве смр ти, 1978., Је да на е сти кон грес СКЈ увео си стем ко лек
тив ног ру ко вод ства на фе де рал ном ни воу вла сти у Бе о гра ду, 
што је до би ло фор му осмо чла ног др жав ног Пред сед ни штва. 
С дру ге стра не, Ју го сла ви ју су на За па ду та да сма тра ли нај ли
бе рал ни јом зе мљом ме ђу ис точ но е вроп ским зе мља ма, иако 
том со вјет ском про сто ру фор мал но ни је при па да ла. По се
до ва ла је и раз ви је не еле мен те тр жи шне еко но ми је, отво ре
не гра ни це, као и ми ли он сво јих гра ђа на ко ји су ра ди ли по 
европ ским зе мља ма. Они су већ би ли до тог сте пе на ин те
гри са ни у европ ску ин ду стри ју да су у пот пу но сти во ди ли 
европ ски на чин жи во та.

Деј вид А. Ан дел ман, до пи сник „Њу јорк Тај мса“ из Бе
о гра да, на пи сао је при го дан текст о Ти ту за “Фо рин афе арс“. 
У ње му се огле да аме рич ка по ли ти ка, вер бал но не скри ве но 
на кло ње на Ју го сла ви ји ко ју на гри за ју пр ви зна ци по ли тич
ке ен то пи је још те 1980. Већ од до ла зе ћег Ре га на би ће ја сно 
да се Ју го сла ви ји „цр но пи ше“ од Ва шинг тер не. Ју го сла ви ја је 
би ла у па ке ту за под ри ва ње и ели ми на ци ју још у ча су Ти то ве 
смр ти. „Ве ли ки ста рац бал кан ске по ли ти ке, Мар шал Јо сип 
Броз Ти то, не вла да ви ше. Док ово пи шем, осни вач не свр ста
ва ња, за чет ник пр вог но вог брен да со ци ја ли зма од Ле њи на, 
201 Ви де ти: Ge or ge Schop flin, „Po li ti cal De cay in OneParty Systems in Eastern 

Euro pe: Yugo slav Pat terns“, in: Pe dro Ra met, ed.,Yugo sla via in the 1980’s, We stvi
ew Press, Bo ul der and Lon don, 1985.
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при ја тељ, или ба рем ко ле га, свет ских ли де ра од Ста љи на и 
Ру звел та, пре ко Хру шчо ва и Де Го ла, до Хуа и Кар те ра ле жи 
смрт но бо ле стан. Код ку ће је по ку ша вао, до са мог кра ја, да 
ис ку је је дин стве ну на ци ју од до ма ћих над ме ћу ћих, че сто ан
та го ни стич ких ет нич ких гру па, сва ка са соп стве ним аспи
ра ци ја ма у сми слу еко ном ског и кул тур ног раз во ја, ре ли ги о зне 
и по ли тич ке све сти... Бу дућ ност Ју го сла ви је, крат ко, са др жи 
мно ге клоп ке и мрач не стра сти, ко је све че ка ју да се ис ко ри
сте у не ким при ли ка ма, код ку ће и у ино стран ству... Али, 
има и ви ше од вред но сти Ју го сла ви је да нас од ње не не у пит
не стра те гиј ске ге о по ли тич ке по зи ци је. Јер је Ју го сла ви ја по
ста ла сим бол: от по ра Со вјет ском са ве зу, си сте ма еко но ми је 
и вла де од вред но сти ши ром Тре ћег све та, ко хе зи је, кон ти ну
и те та и по сто ја ња вла да ју ће ко му ни стич ке пар ти је ко ја је 
је дин стве на због ге о граф ске бли зи не со вјет ском бло ку и свог 
од би ја ње упр кос то ме да иде сво јим пу тем од Мо скве... Мно ге 
зе мље, због сво јих осо бе но се бич них раз ло га, по ве за ле су се са 
Ју го сла ви јом. А са сво је стра не, Ју го сла ви ја ни је би ла скло на 
да их екс пло а ти ше не би ли до би ла по др шку у ве ли ком де лу 
све та ко ји се бе на зи ва не свр ста ним. Али, са да је до шао дру ги 
пе ри од тран зи ци је, у пе ри о ду осо би те сен зи тив но сти за раз
не сна ге са нај ди рект ни јим ин те ре сом за Ју го сла ви ју. 

Да нас је ти ха, али ин тен зив на, тро у га о на бор ба мо
ћи за Ју го сла ви ју за по че та из ме ђу Со вјет ског са ве за, Ки не и 
Сје ди ње них др жа ва, са ра зним дру гим ја сно за ин те ре со ва ним 
игра чи ма – Евро пом, и Ис точ ном и За пад ном, и Тре ћим све
том ко ји нер во зно по сма тра ис ход. То је ди пло мат ска, по
ли тич ка, еко ном ска и мо жда на са мом кра ју вој на бор ба, са 
уло зи ма ко ји ја сно ра сту у ери ко ла би ра ју ћег де тан та. То је 
бор ба ко ја у се би са др жи пу но истих еле ме на та тро у га о ног 
од но са ко ји су у игри у ду гим де ло ви ма све та“.202

Бив ши не мач ки кан це лар Хел мут Шмит је из нео сво је 
ви ђе ње бу дућ но сти Ју го сла ви је у ре флек си ја ма о бу дућ но сти 
НА ТОа у на ред ном сто ле ћу, у ко ме мо ра тив ном из да њу „НА
ТО Ре ви је.“ „Већ у 1980., ви ше европ ских ру ко во ди ла ца, ко
ји су се оку пи ли на са хра ни Мар ша ла Ти та, за кљу чи ли су да 
ће се та сло же на др жа ва, ко ју су др жа ли ује ди ње ном од ба рем 
202 Ви де ти: Da vid A. An del man, „Yugo sla via: The De li ca te Ba lan ce“ Fo re ign Af a irs, 
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осам на ци ја и ет нич ких ма њи на та лен то ва ни дик та тор и 
ње го ви бру тал ни ме то ди, рас то чи ти за пет, мак си мал но де
сет го ди на. Ни ко ни је на ја вљи вао мо гућ ност за ин тер вен ци ју 
За па да у ве зи са тим, ма да је си гур но по сто ја ла бо ја зан од 
со вјет ске вој не ак ци је. По ка за ло се да су се Со вјет ски Са вез и 
Ју го сла ви ја де ком по но ва ни си мул та но“.203

Про фе сор у Пол Ни це Шко ли за на пред не ме ђу на род не 
сту ди је, на пре сти жној шко ли за ди пло ма те, на Џонс Хоп
кинс Уни вер зи те ту, са вет ник Цен тра за стра те гиј ске и ме
ђу на род не сту ди је (CSIS) у Ва шинг то ну Д.Ц., Збиг њев Бже
жин ски, на ла зи соп стве ни угао за на пад на со ци ја ли зам, лан
си ра ју ћи иде ју на до ла зе ћих на ци на ци о на ли за ма, пре све га 
у Ис точ ној Евро пи и зе мља ма у тран зи ци ји. Ви рус је ро ђен, 
упра во у есе ју Бже жин ског „Пост ко му ни стич ки на ци о на ли
зам“: „ До шло је вре ме за За пад да се су о чи као са по ли тич ком 
те мом, са про бле мом ко ји су го ди на ма нај ве ћи број за пад них 
про фе со ра на стој али да иг но ри шу, и да сви за пад ни кре а то ри 
по ли ти ке и да ље сма тра ју та бу ом: на до ла зе ћи та лас на ци
о на ли зма у Ис точ ној Евро пи и по себ но у са мом Со вјет ском 
са ве зу. Та ду го успа ва на те ма са да по ста је, на ди на ми чан и 
копнфликт ни на чин, цен трал на ре ал ност не ка да на о ко хо
мо ге ног со вјет ског све та... Све до ско ра, За пад је ви ше во лео 
да за не ма ру је ис точ но е вроп ске на ци о нал не аспи ра ци је и да 
ума њу је им пли ка ци је неру ске на ци о нал не све сти у окви ру 
Со вјет ског са ве за... На ци о нал ни кон флик ти пре ки ну ли су 
илу зи ју о ко му ни ситчпком брат ству и оп се ни не ке вр сте су
прает нич ке со вјет ске на ци о нал но сти... У ства ри, по сто ји 
ви со ка ве ро ват но ћа да ће на пре до ва ње са моеман ци па ци ја 
ис точ но е вроп ских на ци ја и рас ту ћи сми сао на ци о нал не осо
бе но сти ме ђу неру ским на ци ја ма Со вјет ског са ве за, уско ро 
учи ни ти по сто је ћи со вјет ски блок аре ном за гло бал не нај а
кут ни је на ци о нал не су ко бе...“204

203 Ви де ти: Hel mut Schmidt, „The Tran sa tlan tic Al li an ce in 21st Cen tury,“ NA TO Re
vi ew, Com me mo ra ti ve Edi tion 194999. pр. 2024.

204 Ви де ти: Zbig ni ew Br ze zin ski, „PostCom mu nist Na ti o na lism“, Fo re ign Af a irs, 
win ter 1989/90.
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III. 13. По че так кра ја Ју го сла ви је

Ана ли ти ча ри у Стејт де парт мен ту, у ЦИА и Пен та го ну, 
сва ка ко про у ча ва ју по себ но европ ске сла бе тач ке. При ро да 
аме рич ке стра те ги је у Ју го сла ви ји и на Бал ка ну под ра зу ме
ва ди стинк ци ју из ме ђу стра те ги је и по ли ти ке. Ка ко то ка же 
Шон Гер ва си: „Стра те ги ја се са сто ји у јед ној се ри ји ду го роч
них ци ље ва ко ји се сма тра ју као ма њеви ше ком па ти бил ни 
јед ни с дру ги ма, као и сред стви ма да се сле де ти ци ље ви. По
ли ти ка је се ри ја ак ци ја ко је се во де из да на у дан, или из не де
ље у не де љу, у прет по ста вље ној пер спек ти ви да се ти ци ље
ви оства ре. Сје ди ње не др жа ве и Не мач ка во ди ле су тај ни рат 
про тив Ју го сла ви је то ком ви ше од јед не де це ни је.“205

Осам де се тих го ди на глав ни улог ни је ви ше власт, већ 
еко но ми ја. САД су уме ша не у јед ну но ву „тр ку за ре сур се“ у 
све ту. Од то га ће за ви си ти и њи хо ва бу ду ћа еко ном ска до бро
бит. Пре ма Шо ну Гер ва си ју, аме рич ком стра те гиј ском ана ли
ти ча ру, аме рич ка по ли ти ка на Бал ка ну узи ма у об зир оп ште 
сле де ће ци ље ве: „1. Ства ра ње но во бал кан ског по рет ка ин те
гри са ног са За па дом, или ба рем ин тим но ве за ним за ње га; 2. 
Обез бе ђи ва ње за се бе ком пе ти тив не по зи ци је на Бал ка ну; 3. 
Рад у уској ве зи са Не мач ком на ре ор га ни зо ва њу Бал ка на; 4. 
У јед на ко те сној ве зи и рад са ислам ским зе мља ма и по себ но 
са Тур ском и Ал ба ни јом.“206

Пр ви ко ји је схва тио да Аме ри кан ци пла ни ра ју да се по
ја ве у бал кан ској зо ни, је сте ле ген дар ни хр ват ски екс  ко му
ни ста, пре жи ве ли из Гу ла га., а и из Ја се нов ца, дис крет ни про
те же Ва ти ка на, нај ве ћи бо рац за хр ват ску не за ви сност у ХХ 
сто ле ћу, др Ан те Ци ли га. У сво јој књи зи „Сам кроз Еуро пу“, 
Ци ли га за пи су је и ову про роч ку ре че ни цу: „У Тре ћем свет
ском ра ту, ако чо ве чан ство бу де има ло не сре ћу да га до жи ви, 
Бо сна мо же да по ста не од лу чу ју ћа зо на за из лаз Ру са у Ме

205 Ви де ти: Sean Ger va si, L’evo lu tion de la stratégie améri ca i ne en Yougo sla vie, 1983
1995. Synthèse de l’in ter ven tion pro noncée par le pro fes se ur Ger va si au Col lo que 
„Yougo sla vie, Po li ti qu es, médi as, or ga nisé à l’Uni ver sité Li bre de Bru xel les, 2325 
mars 1995. 

206 Ibid.
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ди те ран, или Аме ри ка на ца на Ду нав, дру га Ко ре ја и још не
што“.207

Ова ета па аме рич ке стра те ги је им пли ку је сла бље ње ју
го сло вен ске др жа ве, еко ном ски и пре ко ра зних суб вер зив них 
ак тив но сти. Она тра је од 1983. до 1989., ка да се екс трем но ме
ња ге о стра те гиј ска рав но те жа по чет ком ру ше ња ко му ни зма 
у Со вјет ском са ве зу и зе мља ма Ис то ка. Ове про ме не ути чу 
на по ли ти ку Ва шинг то на, ко ји по но во про це њу је сво је тра
ди ци о нал но са ве зни штво са Ју го сла ви јом, ком пли ко ва ном и 
не је дин стве ном зе мљом ко ја на гло гу би сво је ге о стра те гиј ско 
зна че ње. То ли ко на гло да је при лич но ја сно да ће те ге о стра
те гиј ске игре би ти ка сни је на ста вље не. Та да ће се Ср би на ћи у 
по зи ци ји ка жње ни ка за све што ни је на пла ће но Ју го сла ви ји.

III. 14. Аме рич ка „ме ка моћ“ ре гру ту је и срп ске  
  ко му ни стич ке ка дро ве

Пе ђа Ри стић, ре но ми ра ни срп ски ар хи тек та, гра ди тељ 
цр ка ва, све до чи о свом ис ку ству са ду го при сут ном аме рич
ком Фон да ци јом Фул брајт. Ње га су сво је вре ме но, Ше зде
се тих, се лек ци о ни са ли за сту диј ски бо ра вак у Сје ди ње ним 
др жа ва ма. Али, по сле ове се лек ци је, он је ка сни је од би јен са 
ви ше не го отво ре ним об ја шње њем слу жбе ни ка у аме рич кој 
ам ба са ди у Бе о гра ду: „Узи ма мо на зад ва шу сти пен ди ју, јер 
сте Ви већ ан тико му ни ста“.208

Већ од Ше зде се тих, мно ги срп ски ин те лек ту ал ци, љу
ди из по ли тич ке, кул тур не и на уч не ели те, има ју при ли ку да 
бо ра ве у Сје ди ње ним др жа ва ма, Ве ли кој Бри та ни ји, Фран
цу ској и дру гим ве ли ким зе мља ма За па да, на раз ли чи тим 
спе ци ја ли за ци ја ма, струч ним уса вр ша ва њи ма, се ми на ри ма, 
сим по зи ју ми ма. Са рад ња ме ђу две ма зе мља ма се оства ру је 
пре ко Ко ми си је за кул тур ну и ци ви ли за циј ску раз ме ну Ју го
сла ви је и САД, ко ја је оде ље ње са ве зне ин сти ту ци је за ме ђу
на род ну на уч ну, ци ви ли за циј ску, кул тур ну и тех нич ку са рад

207 An te Ci li ga, Sam kroz Euro pu u ra tu, 19391945, Pa ris, 1954. Ком плет но из да
ње: Sam kroz Evro pu u ra tu (19391945) , „Na pra gu su tra šnji ce“, Ro ma, 1978.

208 Лич но све до че ње Пе ђе Ри сти ћа ауто ру, у Бе о гра ду, фе бру ра 2006.
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њу (ЈУ ЗАМС). За Аме ри кан це, ова фор ма ути ца ја је ру ти на 
при ме њи ва на то ком де це ни ја на ели ту чи та вог све та, сву да 
где САД ви де свој ду го роч ни ин те рес. 

Ва жност ко ју Аме ри кан ци при да ју овом об ли ку ути
ца ја, „soft po wer,“ је ван сва ке сум ње, са ви со ким про цен том 
успе ха при вла че ња стра них ин те лек ту а ла ца у њи хов иде о ло
шки та бор. По глед у срп ску ар хи ву ове са рад ње (ко ја се на ла
зи у Ар хи ву Ју го сла ви је), при ме ћу је се и да ова ин сти ту ци ја 
има је дан нео фи ци јел ни под на слов: Фон да ци ја Фул брајт. Сва 
име на и до си јеи ко ји у ар хи ви по сто је и го во ре о обра зо ва њу 
у Сје ди ње ним др жа ва ма, увек су би ли обе ле жа ва ни са „др
жав на тај на.“ Фул брај то ви сти пен ди сти би ли су, из ме ђу оста
лих: Ла тин ка Пе ро вић и Шпи ро Га ло вић, ви со ки пар тиј ски 
функ ци о не ри Ср би је из Се дам де се тих, по том Ве сна Пе шић 
и Би ља на Плав шић, две опо зи ци о нар ке ти то и стич ком ко му
ни зму, и мно ги дру ги.

Аме ри кан ци во ле да обра зу ју оне чи ја ка ри је ра обе ћа ва, 
а мно ги су и на пре до ва ли у ка сни јој ка ри је ри, упра во за хва
љу ју ћи том уса вр ша ва њу код њих. Ге не рал Вељ ко Ка ди је вић, 
шеф Ар ми је је, на при мер, сво је вре ме но био ка дет у Вест По
ин ту. Не ка да шњи фе де рал ни агент СДБа, из од се ка за кон
трашпи ју на жу у За пад ној Евро пи, Бо жи дар Спа сић, по сле 
па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма го во ри о то ме у јав но сти: „Сва
ке го ди не ЈУ ЗАМС ша ље фон да ци ји Фул брајт ли сту на ших 
по тре ба. Се лек ци ју је са чи нио апа рат ка дро ва Пар ти је. СДБ 
је да вао сво је одо бре ње за сва ког кан ди да та по себ но, али ни је 
имао пра во да за у ста ви пред ло ге. С дру ге стра не, Аме ри кан ци 
су ин си сти ра ли на то ме да кан ди да ти бу ду мла ди струч ња
ци ко ји су већ у апа ра ту вла сти, или на не кој ути цај ној по
зи ци ји, у ло би ју, ка ко би се ре кло у Сје ди ње ним др жа ва ма“.209

У пе ри о ду од кра ја Се дам де се тих, до 1983., мла ди пер
спек тив ни бан кар Сло бо дан Ми ло ше вић мно го пу та је пре
ла зио Атлан тик, и из тог до ба има ма ло по у зда них и пре ци
зних по да та ка о ње го вим кон так ти ма и по сло ви ма у Аме ри
ци. Уоч љи во је да ње гов на гли по ли тич ки успон по чи ње 1984. 
За тај пе ри од се зна да је би ло аме рич ких сце на ри ја да срп ски 
бан кар по ста не не ка вр ста срп ског ре фор ма то ра, још пре са
209 Ви де ти: „Пре ко Фул брај та до вр ха“, Илу стро ва на по ли ти ка, бр. 2196, 17. 02. 

2001.
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мог Гор ба чо ва. До да нас су оста ли не по зна ти мно ги де та љи 
на ту те му, на ро чи то је ли Ми ло ше вић ко ри стио не ке од ве
ли ких мо гућ но сти аме рич ког обра зов ног си сте ма, ре ци мо 
на пла ну упра вља ња др жа вом, тзв. sta te go vern ment, sta te ma
nag ment. Ако је то га би ло, као што ра зум на сум ња по сто ји, 
ре ци мо, око Ми ло ше ви ће вог од ла ска на пре го во ре у Деј тон, 
под го то во за твор ским по ни жа ва ју ћим усло ви ма, зби ли су се 
ве ро ват но и мо мен ти, то ком гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји, 
ка да је Ми ло ше вић пот пу но раз о ча рао аме рич ке ти мо ве за 
пла ни ра ње сце на ри ја. Ми ло ше ви ће ва лич на, као и др жав на 
тра ге ди ја Ср би је у Ха гу, упу ћу је ауто ра ипак на та кву сум њу.

Бив ши ди си дент, по ли тич ки еми грант Мом чи ло Се
лић, из ја вио је у штам пи по во дом Ми ло ше ви ће вог ра ног по
ли тич ког пе ри о да: „Ми ло ше вић је, пре свог успо на, че сто бо
ра вио у Сје ди ње ним др жа ва ма као бан кар ски струч њак, то 
јест као ди рек тор Бе о град ске бан ке. Али, обич но се пре ћут ку
је да је он та мо упот пу њи вао сво је ис ку ство као пар тиј ски 
апа рат чик. У Сје ди ње ним др жа ва ма је он по се ћи вао се ми на ре 
за упра вља ње љу ди ма. Или, тач ни је, ча со ве за ‘hu man ma nag
ment’.“210

Се лић је пру жио још су штин ски је све до че ње, сво је 
ви ђе ње јед не од ди сци пли на ко је су има ли на рас по ла га њу 
број ни срп ски и ју го сло вен ски ка дро ви и јав не лич но сти, до
бит ни ци аме рич ке сти пен ди је. Реч је о Се ли ће вим сво је вре
ме ним ис ку стви ма на сим по зи ју ми ма о „ин те ли гент ном на
пре до ва њу“ и про гра ма ци ји „људ ског ма те ри ја ла“. „И ја сам 
уче ство вао на јед ном од бр зих пре да ва ња на Рок форд ин сти
ту ту. Обич но се за ту се ан су од де сет до пет на ест да на би ра 
не ко уса мље но ме сто, брв на ра у пла ни ни, или ви ла на оба ли 
не ког је зе ра. Ци ље ви ор га ни за то ра су ду го роч ни. То ни је пу ко 
ре гру то ва ње оба ве штај них аге на та. То је про у че на про јек ци
ја у ко јој ‘ђак’ учи оби ча је, на ви ке, стил обла че ња, на чин жи
во та зе мљедо ма ћи на“.211

Ода бра ни спе ци ме ни срп ског ре жи ма, као и дру гих у 
ју го сло вен ским Ре пу бли ка ма, број ни ре жим ски „па три о ти“ 
ко ји су Ср бе учи ли ка ко је „За пад јед но зло“, а „САД не при

210 Ibid.

211 У: „Илу стро ва на по ли ти ка“, бр. 2196, 17. 02. 2001. 
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ја тељ“, уса вр ша ва ли су сво ја зна ња углав ном у тој Аме ри ци. 
То је би ла уоби ча је на прак са и до каз за мно ге ка дро ве да су 
озбиљ ни кан ди да ти за ка ри је ре у вр ху др жа ве. Та ко је иде
о лог ко ји је оја чао те ме ље Со ци ја ли стич ке пар ти је, убе ђе ни 
ле ви чар и „прак си со вац“ из Се дам де се тих, ака де мик Ми
ха и ло Мар ко вић, имао дра го це ну при ли ку да бу де го сту ју
ћи про фе сор Уни вер зи те та Пен сил ва ни ја, у по вре ме ним го
сто ва њи ма, од 1972., до 1992. Сту диј ска пу то ва ња нај пре је 
имао 196162, па 1974., где је оба вљао спе ци ја ли за ци ју. Но, 
про фе сор Мар ко вић је већ 195354., бо ра вио у Лон до ну, где 
за вр ша ва и свој док то рат 1956. Био је по том и члан Европ ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, као и Ме ђу на род ног ин сти ту та 
за фи ло зо фи ју у Па ри зу.212 Је су Аме ри кан ци слу ша ли шта он 
го во ри о со ци ја ли зму, го ди на ма, на њи хо вом уни вер зи те ту, 
али је до зад њег да ха про фе сор Мар ко вић био же сто ки кри
ти чар Ва шинг тер не и ње ног, за свет по губ ног, све то на зо ра. 
Уто ли ко је и „про па ла Ва шинг тер ни на ин ве сти ци ја“. Ка ри
је ру пре да ва ча у Аме ри ци имао је и дру ги ди си дент Ти то вог 
до ба, про фе сор Све то зар Сто ја но вић, за ко га та ко ђе не мо же 
да се ка же ка ко су га Аме ри кан ци по том успе шно упре гли у 
сво је ду го роч не ци ље ве. Ње гов не ка да шњи ре тор ски жар је, 
до ду ше, са го ди на ма спла снуо, што је ло гич но, али ипак ни је 
на пу стио сво ју ле ву по зи ци ју у по гле ду на пла не тар на до га
ђа ња. 

До Де ве де се тих, ам ба са дор у САД је и Жи во рад Ко ва
че вић, пре ђа шњи гра до на чел ник Бе о гра да и ви со ки функ
ци о нер у ЦК СКЈ. Он је у Ин сти ту ту по том про вео јед но го
ди шњу спе ци ја ли за ци ју, а по ко ле њи ма је оста вио из ван ре
дан реч ник ен гле ског је зи ка. Већ се ско ро и за бо ра ви ло да 
је и Во ји слав Ше шељ био сти пен ди ра ни ђак За па да. Нај пре 
је био на сту диј ском уса вр ша ва њу у Ман хај му, 1975., па у 
Греј сфал ду (1977) у СР Не мач кој. Већ 1978. Об рео се на Уни
вер зи те ту Ми чи ген, ко ји при па да Ко ле џи ма Ве ли ке до ли не. 
Ше шељ је и је дан од рет ких „аме рич ких сту ден та“ ко ји је, по 
по врат ку, при знао јав но ка ко су, већ по до ла ску у Аме ри ку, 
по ку ша ли да вр бу ју за по сао шпи ју на же. Ипак, 199091., са 

212 Ви де ти: „Ко је ко у Ју го сла ви ји“. По мним чи та њем овог по ли тич ко ин те лек
туал ног прегледа, мо гу да се уоче мно ге лич но сти ко је су на За па ду, а пре 
све га у Аме ри ци, има ле при ли ку да про ђу кроз Фон да ци ју Фул брајт и дру ге. 
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групом својих присталица демонстрирао је испред америчке 
амбасаде нудећи помоћ Америци у нападу на Ирак.213

Бив ши агент ДБа, Спа сић, то и об ја шња ва: „Да, то се 
де ша ва, али овај ме тод ни је у пр вом пла ну. Реч је пре о јед ном 
усме ра ва њу ка ци љу, о про јек ци ји љу ди и ‘бе ле же њу’ сти пен
ди ста од ко ји се оче ку ју да бу ду, у сво јим зе мља ма, јед но га да
на, на са мом вр ху, на по ло жа ји ма на ко ји ма се до но се ва жне 
од лу ке. Узми те, на при мер, Фа кул тет по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду. Око 25 од сто про фе со ра је бо ра ви ло у Сје ди ње ним 
др жа ва ма на спе ци јал ним про гра ми ма, на пре да ва њи ма и се
ми на ри ма. И они ов де обра зу ју на хи ља де но ви на ра, ди пло ма
та, по ли то ло га“.214

III. 15. Ка дро ви из срп ских НВО-а, 
   но ви Ва шинг тер ни ни аду ти

Од Аме ри ка на ца и НА ТО свих ових го ди на су мно го 
опа сни ји и под му кли ји, а кат кад про сто сме ју ћи се срп ској 
јав но сти у ли це, де ла ли до ма ћи про јек то ва ни ин те лек ту ал ци, 
за љу бље ни у Ва шинг тер ну. Њи хов гор љи ви и ду го го ди шњи 
„те рен ски рад“ је им пре си ван свих го ди на рас та ка ња Ср би је. 
Уочи ће мо слич но сти, ако за тре ну так упо ре ди мо, на при мер, 
срп ске „ со ро шев це,“др Ве сну Пе шић, др Жар ка Ко ра ћа, Кан
дић ку, Би сер ко и њи хо ве ма ло број не след бе ни ке, са ме ђу на
род ним ле вим ак ти ви сти ма пред Дру ги свет ски рат, ко ји су 
де ла ли као по крет „Мир са да“. Та да су фран цу ски, ју го сло
вен ски и дру ги европ ски ко му ни сти, сле де ћи Ко мин тер ни не 
ди рек ти ве, све сно из во ди ли ди вер зи је вој не ин ду стри је и си
сте ма и отво ре но де струк тив но де ла ли про тив „тру лог до ма
ћег бур жо а ског си сте ма.“ То је би ла по сле ди ца со ли да ри са ња 
Ко мин тер не са ва же ћим Пак том Ри бен тропМо ло тов, из ав
гу ста 1938. Пакт је пре стао да ва жи на гло – из не над ним на па

213 И овај аутор је такође својевремено (198384.) добио западну једногодишњу 
новинарску стипендију париске фондације Journalistes en Europe. Ипак, ова 
стипендија је била јасно неамеричка, дакле европска. Њу нису основали ул
традесни богати Американци, већ људи попут хероја Покрета отпора Фи
липа Вијанеа и оснивача дневника Le Monde, Ибера БевМерија.

214 Ви де ти: „Илу стро ва на по ли ти ка“, бр. 2196, 17. 02. 2001.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

117

дом Хи тле ра на СССР, 22. ју на 1941., али до та да су ле ви ча ри 
по Евро пи и у Бе о гра ду и Ср би ји, од 1938., би ли зва нич но 
срам ни са ве зни ци са хи тле ров ском Не мач ком. И да нас се ин
те лек ту ал ци ко ји се по зи ва ју ма хом на ле ви чар ску тра ди ци
ју, зду шно из ја шња ва ју за вред но сти и све то на зор Ва шинг
тер не, што би мо гло да се опи ше као пој мов ни con tra dic tio in 
adi ec to. Ка ко то мо же – за ла жеш се за Ва шинг тер ну и ње ну 
кул тур ну, вој ну и при вред ну оку па ци ју, без ре зер вни си при
ста ли ца нео им пе ри ја ли стич ког ва шинг тер нов ског по рет ка 
све та, ти ме го то во отво ре но хва лиш ала во рат но осва ја ње 
ма лих зе ма ља код ко јих још има дра го це них ре сур са, при ста
јеш уз нај ве ће пла не тар не тла чи те ље ма лих на ро да, а „про да
јеш“ срп ској јав но сти ле ве иде је? 

У зе мљи број них иде о ло шких про да ва ца ма гле, је дан 
та кав, по зна ти адво кат и у Ти то во до ба по ште ни ди си дент, 
Ср ђа По по вић, пот пи сао је сво је вре ме но пе ти ци ју за бом бар
до ва ње сво је отаџ би не. Иза ње га је оста ло ства ра лач ко ни
шта, као што ће оста ти и иза број них ва шинг тер нов ски оп
се ње них та ко зва них ин те лек ту а ла ца ак ту ел не срп ске по ли
тич ке и ин те лек ту ал не кре а тив но им по тент не сце не, сви они 
ко ји су из најм ље ни да ми сле ка о и го спо да ри у Ва шинг тер ни.

Као ан ти под ни слу чај аутор по ми ње ин те лек ту ал це ко је 
је слу шао у Па ри зу, 2003., у сво јој не ка да шњој Шко ли ви со ких 
сту ди ја дру штве них на у ка у Па ри зу, баш на дан на па да САД 
и Ве ли ке Бри та ни је на Ирак, 17. мар та 2003., ка ко три па ри
ска и свет ска ин те лек ту ал ца „ма са кри ра ју“ политику САДа  
у савременом свету и спр да ју се с њом. Би ли су то про фе
сор Шко ле, фи ло зоф Жак Де ри да, со ци о лог Жан Бо дри јар и 
уред ник „Монд ди пло ма ти ка“ Алан Греш. Бо же, ка ко је то ра
зор но и не ми ло срд но би ло, и ка ко је ја сно про из и ла зи ло из 
њи хо вих дис кур са да су Аме ри кан ци да нас ка ри ка ту ре прин
ци па и де ло ва ња не ка да шње аме рич ке ре во лу ци је.

Со ња Би сер ко и ње на ода бар на гру па „со ро ше ва ца“ и 
„ва шинг тер но ва ца“ бе срам но го ди на ма са у че ству ју, а уче
ству ју и да нас, у са зда ва њу дру ге ал бан ске др жа ве на Бал ка
ну, на ра чун срп ског су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те
гри те та, јер та ко Ва шинг тер на на ла же. Ве ро ват но је од оца, 
ко му ни сте и оба ве штај ца, ба рем ма ло на у чи ла ка ко да вер но 
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слу жи но вој Ко мин тер ни – Ва шинг тер ни.215 Мно ги ва шинг
тон ски кур си сти ме ђу на род них oдноса им бе цил но по ку ша
ва ју да нас убе де ка ко Ср би тре ба све да за бо ра ве ка ко, ве ро
ват но, оси ро ма ше ни ура ни јум, ко јим су нас оно мад га ђа ли, 
не бо ли. 

Ре ка пи ту ли рај мо крат ко и кo су да нас ти ва шинг тер
нов ски ло би сти у Ср би ји, ко је је Ва шинг тер на не по гре ши во 
се лек ци о ни са ла за за вр шне ра до ве на но вој без бед но сној ар
хи тек ту ри Ср би је и Ју го и сто ка Евро пе. У пр вом еша ло ну већ 
од по чет ка Де ве де се тих, на ла зе се де ца, уну ци и већ и пра у
ну ци шпан ских бо ра ца, де ца и уну ци нарoдних хе ро ја, де ца 
чла но ва ЦК СКЈ, уну ци углед них ста љи ни стич ких по ли ца
ја ца, уну ци ше фо ва оба ве штај них слу жби Ти то вог ре жи ма. 
Ома кло се и не што озло је ђе них по то ма ка раз вла шће не не ка
да шње бур жо а зи је, али де ца ове та ко спе ци фич не срп ске ле
ви це до ми ни ра ју. Она већ де це ни ја ма ле по жи ве у оче ру па ној 
Ср би ји, кри за их не до ди ру је, не осе ћа ју сва ко днев ни па као 
нај ве ћег бро ја гра ђа на, баш као што су ла год но жи ве ли њи
хо ви ро ди те љи и де до ви у „злат но предде мо крат ско вре ме“. 
Њи ма је увек би ло угод но, они су увек слу жи ли Ре жи му. Они 
да нас не ма ју ди ле ма око Ва шинг тер ни них ра бо та на на шем 
тлу, са вр ше но су у ко ор ди на ци ји са га зда ма, има ју ре дов
не апа на же, а крц ка ју још увек и де ви зе сво јих умр лих. Ови 
ак ти ви сти Ва шинг тер не ре дов ни су уче сни ци и без број них 
бе сми сле них ме ђу на род них ску по ва и кур се ва о пре ва спи та
ва њу, чак и де на ци фи ко ва њу Ср ба, о но вој „све тлој бу дућ но
сти“, ко ју ће, „на ме та њем де мо кра ти је“ (по Мо рав чи ку) и Ср
би ма, до не ти баш они, аси стен ти Ва шинг тер не. Они су, миц 
 по  миц, за у зе ли ве ћи део фа кул те та, др же ве ћи ну ме ди ја. 
Зна чај но, као де ле га ти Ва шинг тер не, „пра вил но“ усме ра ва ју 
по ли тич ку кла су Ср би је, аси сти ра ју у под у ча ва њу но вој по

215 Врхунац ове дугогодишње активности по Конгресу и Сенату САД, јесте оче
кивано сведочење С. Бисерко, држављанке Србије (као и Хрватске, те са ве
роватним  специјалним статусом и у САД) у Међународном суду у Хагу, на 
хрватској страни, против Србије (sic!). Да је, рецимо, овакву активност (као 
претпостављена грађанка САД) имала против Вашингтерне, експресно би 
била  ухапшена још у Хагу, одведена у Вашингтон на суђење за велеиздају и 
добила засигурно 20 година робије. Поново подсећамо – генијални Боби Фи
шер је због шаховског меча са Спаским у Црној Гори, до смрти био прогањан 
од Стејт департмента. Српској влади, наравно, не пада на памет да у свом 
удварању Вашингтерни, повуче потез који би барем наликовао на америчку 
законску репресију у оваквом случају.
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ли тич кој „ло ги ци“ да је део те ри то ри је не из др жи ви ба ласт, 
да је не из о став но пре пу сте Ва шинг тер ни ним ло кал ним шип
тар ским ми ље ни ци ма, при ми тив ци ма и ди вља ци ма, ко ји бе
со муч но и сву да по КиМ  на ста вља ју да ло ме све хри шћан ске 
над гроб не спо ме ни ке, ко ји и на кра ју 2013. ка ме ну ју из гна не 
ком ши је ка да кре ну ауто бу си ма у ма на стир да обе ле же зна
чај ни вер ски пра зник. То не до ди ру је ни Ва шинг тер ну, а још 
ма ње че лич не бор це Ва шинг тер не  бе о град ске де ле га те.

Гор љи ви ак ти ви сти Ва шинг те рне увек у Бе о гра ду има ју 
при ли ку да са оп ште ва жне по ру кепрет ње срп ском на ро ду, 
на свим мо гу ћим ТВ ка на ли ма, по чев ши од РТСа, све што 
же ле, и кад год за же ле, да нам ја сно по ка зу ју ка ко је Ва шинг
тер на увек иза њих. За то је Ва шинг тер на баш њих и ода бра
ла, по зна ва ла им је де до ве и оче ве, тач но је сни ми ла њи хо ву 
„ге не ти ку“, на ро чи то го то во роп ску скло ност да слу же ја ком, 
оку па то ру, да увек ис ка зу ју ку че ћу уми ља тост пре ма га зди, да 
бе сло ве сно убе ђу ју јав ност ка ко је Ва шинг тер на бу дућ ност, 
а ка ко без без ре зер вног ула ска у зло чи нач ку тво ре ви ну ко ја 
нас је за га ди ла оси ро ма ше ним ура ни ју мом, НА ТО, не мо же
мо да ра чу на мо ни на ка кву бу дућ ност. 

III. 16. Уло ге ММФ - а и Свет ске бан ке, 
  ору ђа Ва шинг тер не, у раз би ја њу Ју го сла ви је,
  по Шо су дов ском и Мар га ре ти Па пан дреу

Ка над ски про фе сор еко но ми је из Ота ве, Ми шел Шо су
дов ски (Chos so u dovsky) је струч њак за пи та ња кри ми на ли зо
ва ња еко но ми је, ду жнич ке кри зе и ми кро е ко ном ске ре фор ме 
ко је ди зај ни ра ју Свет ска бан ка и слич не гло бал не ин сти ту
ци је. Шо су дов ски је је дан од же сто ких кри ти ча ра су ро вог ли
бе ра ли зма у фи нан сиј ској сфе ри. При пад ник је ал тер мон ди
ја ли стич ког по кре та све та и у про те клим де це ни ја ма не пре
ста но је раз от кри вао ра бо те у си ро ма шним зе мља ма Тре ћег 
све та, као и у тран зи ци о ним зе мља ма, по пут бив ше Ју го сла
ви је. 

На Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о Ју го сла ви ји у То рон
ту., мар та 1996., про фе сор Шо су дов ски је сво је из ла га ње на
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сло вио „Раз гра ђу ју ћи бив шу Ју го сла ви ју, ре ко ло ни зу ју ћи Бо
сну.“ Шо су дов ски је ме ђу пр вим еко но ми сти ма у све ту ука зи
вао у то вре ме на по сто ја ње ин тер вен ци ја ММФа и Свет ске 
Бан ке већ Осам де се тих у Ју го сла ви ји. 

„По чет ни уда рац за дат је то ком вла де г. Ан те Мар ко
ви ћа, 1989., и 1990., по себ но у ја ну а ру 1990., ка да је ММФ при
ме нио сво је шокле че ње. Што ће ре ћи, 'коњ ску' ме ди ци ну ко ја 
је има ла вр ло озбиљ не по сле ди це по ју го сло вен ску при вре ду. То 
је ре цепт ко ји се уни вер зал но при ме њу је: у Ла тин ској Аме ри
ци, Афри ци и, на рав но, у Ис точ ној Евро пи. У Ру си ји је при ме
њен 19912., али оста је да је про грам бан кро ти ра ња пу штен 
у по гон 1989., под Мар ко ви ћем. За па њу је ме да се не го во ри 
оба ве зно о спон та ним бан крот стви ма, ка кве по зна је мо у Ла
тин ској Аме ри ци, због ло шег по сло ва ња. Ова бан крот ства су 
на не ки на чин на ре ђе на од Бре тонВудс ин сти ту ци ја.“216

По сле ди це ове мон стру о зне стра те ги је, иза ко је су
штин ски сто ји Ва шинг тер на је су да је са мо осам ме се ци по сле 
бол не шокте ра пи је ММФа, от пу ште но око 600.000 рад ни ка 
у СФРЈ, са мо у ин ду стриј ском сек то ру, од укуп но 2,7 ми ли о на 
рад ни ка. Свет ска бан ка у том пе ри о ду про це њу је да је 1. 3 ми
ли о на рад ни ка ви шак и да их је тре ба ло от пу сти ти.217 

У ка те го ри за ци ји ко ја је по том на чи ње на, а то су ве ли
ка пред у зе ћа у сек то ру из ра де, нафт не пре ра де, те шке ин ду
стри је, да кле ср це ју го сло вен ске ин ду стри је, они су бу квал
но го во ри ли шта све тре ба да се за тво ри. Tо је ди ја бо лич ки 
еле мент ре струк ту ра ци је, ка ко их је на звао про фе сор Шо
су дов ски. Исти про гра ми бан кро ти ра ња при ме ње ни су, по
сле гра ђан ског ра та, у Ма ке до ни ји и БиХ, ка да је дуг бив ше 
Ју го сла ви је рас по де љен ме ђу ре пу бли ка ма. По чев од ја ну а ра 
1990., За пад је пра вио дам пинг на ју го сло вен ском тр жи шту, 
док су гра ни це би ле отво ре не. Дру ги фак тор је ком пре си ја 
уну тра шњег тр жи шта без пре се да на. ММФ је та ко ђе зах
те вао за мр за ва ње пла та и до шло је до спек та ку лар ног па да 
жи вот ног стан дар да. 

Про фе сор Шо су дов ски је уочио и дру ге фе но ме не. „Мо
ра ли би смо да схва ти мо још је дан еле мент те кри зе. Ја ну а ра 
216 Ове кри ти ке Шо су дов ски је из нео сво је вре ме но у раз го во ру са ауто ром, на 

Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о Ју го сла ви ји, одр жа ној na Уни вер зи те ту у То
рон ту, од 23. до 25. мар та 1996. 

217 Ibid.
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1990., по ве ри о ци и ММФ зах те ва ли су за мр за ва ње тран сфе ра 
фе де рал не вла де ка ре пу бли ка ма. То је зна чи ло да фи скал на 
струк ту ра ју го сло вен ске фе де ра ци је ви ше ни је по сто ја ла. По 
мом схва та њу, упра во је то за по че ло се це си ју. Ако хо ће те, то 
је се це си ја de fac to, на ни воу фи скал не по ли ти ке, а не по ли
тич ка. Тре ба схва ти ти да су струк ту ре ко је су ује ди ња ва
ле ре пу бли ке би ле та ко ђе и еко ном ске струк ту ре, по сто ја ла 
је из ве сна струк ту ра у бан кар ском апа ра ту. У ле ги сла ци ји 
198990., зах те ва ла се де ре гле мен та ци ја тих ба на ка. И по но
во је до шло до об ру ша ва ња ин сти ту ци ја ко је др же ту ко хе
рен ци ју из ме ђу раз ли чи тих парт не ра Фе де ра ци је.“218 

У ју го сло вен ском кон тек сту су те ме ре би ле вр ло дра
ма тич не, али су дра ма тич не и у ексСо вјет ском Са ве зу, до да је 
про фе сор Шо су дов ски. „Чи тао сам да пен зи о не ри у Бу гар ској 
та да при ма ју два до ла ра ме сеч но, док су це не пот пу но до ла
ри зо ва не. То је си ро ма ше ње без пре се да на у исто ри ји. И до бро 
за пам ти те да су у Бу гар ској упра во на мет ну ли исто пра ви ло 
као и Бо сни. Ре кли су им: мо ра те да ус по ста ви те од бор за 
еми то ва ње нов ца (cur rency bo ard), ко ји зах те ва по др шку у де
ви за ма за мо не тар ну еми си ју. То зна чи ме ра ко ју би тре ба ло 
чи ни ти би ла би ис пи ти ва ње ле ги ти ми те та оних ко ји су на 
вла сти, у вла да ма, и ве за ко је ти по ли ти ча ри одр жа ва ју са 
фи нан сиј ским кру го ви ма.“219 

Шо су дов ски је сре ди ном Де ве де се тих пре по ру чи вао на
шем про сто ру да се за поч не „рас ки да ње тог са ве за из ме ђу по
ве ри ла ца с јед не, и по ли тич ке кла се са дру ге стра не. Сма трао 
је да је „по треб но је да та ко зва но ци вил но дру штво, реч је 
би ла у мо ди, да ста нов ни штво, да кле, и ин стан це тог дру
штва, пре у зму бри гу ин сти ту ци је др жа ве, ме ђу ко ји ма и Цен
трал ну бан ку, глав на ми ни стар ства од го вор на за еко ном ско 
упра вља ње, и да по сто ји исто вре ме но истин ска де мо кра ти
за ци ја.“ Шо су дов ски је бу квал но био за „ју риш и за у зе ће те 
но ву Ба сти љу, ин сти ту ци је ко је су са да у ру ка ма по ве ри ла
ца. Са мо та ко мо же мо ар ти ку ли са ти ал тер на тив ну по ли
ти ку.“ 

218 Ibid.

219 Ibid.
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Про фе сор Шо су дов ски je ин си сти рао и на мо мен ту 
стра те гиј ских ин те ре са Не мач ке и САД у ра за ра њу Ју го сла ви
је. „У очи ма гло бал них ме ди ја, За пад не си ле не сно се од го вор
ност за оси ро ма ше ње на ци је од 24 ми ли о на ста нов ни ка“.220 
Шо су дов ски је под се тио и на не свр ста ни ан га жман бив ше 
Ју го сла ви је, као и на раз ви је не тр го вин ске ве зе са САД и ЕЗ. 
Упр кос то ме, „Ре га но ва ад ми ни стра ци ја је ци ља ла на ју го сло
вен ску при вре ду у 'Ди рек ти ви о од лу ци На ци о нал не без бед
но сти 1984 (NSDD 133), на сло вље ну 'По ли ти ка Сје ди ње них 
др жа ва пре ма Ју го сла ви ји.' “ 

Већ са мо по ми ња ње овог до ку мен та, ко ји је чак и јав
но сти Се вер не Аме ри ке углав ном био не по знат, до вољ но го
во ри о ин те лек ту ал ном га ба ри ту и хра бро сти Шо су дов ског. 
Он иде и да ље и под се ћа уче сни ке Кон фе рен ци је о Ју го сла ви
ји и на дру ги тај ни до ку мент, ко ји је прет хо дио по ме ну том, 
оном из 1982.: 'Ди рек ти ва о од лу ци На ци о нал не без бед но
сти' (NSDD 54)'. У ње му се по ми њу и „про ши ре ни на по ри да 
се про мо ви ше 'ти ха ре во лу ци ја,' ка ко би се зба ци ле ко му ни
стич ке вла де и пар ти је“. 

Исто вре ме но се зе мље Ис точ не Евро пе ти ме ре ин те гри
шу у ор би ту за пад ног тр жи шта. Не спор ни по ка за тељ та квих 
су ро вих де лат но сти про тив на ше зе мље, за Шо су дов ског су 
та бе ле ин ду стриј ског ра ста СФРЈ. У 1980. је из но сио 2.8%, да 
би 1987. пао на ну лу, а већ 1990. из но сио ка та стро фал них  
10.6%. Очи то упу ћен у на ша еко ном ска пи та ња, Шо су дов ски 
је обра зло жио и јед ну од кључ них го ди на еко ном ске про гра
ми ра не про па сти Ју го сла ви је, 1990. го ди ну: „Ја ну а ра 1990., 
ММФ спон зо ри сан па кет је не сум њи во до при нео и по ве ћа ним 
гу би ци ма пред у зе ћа и по жу ри ва њем мно гих елек трич них, 
нафт них, ма шин ских, ин же њер ских и хе миј ских пред у зе ћа у 
бан крот. Осим то га, са де ре гу ли са њем тр го вин ског ре жи ма, 
у ја ну а ру 1990., по пла ва уво зних до ба ра до при не ла је да љој де
ста би ли за ци ји до ма ће про из вод ње.“

И још не што је Шо су дов ски сма трао ап со лут но зна чај
ним, али ти ме и су штин ски ан тива шинг тер нов ским „На ули
ца ма Бе о гра да ви де ли смо ве ли ке де мон стра ци је. Ре кло се да 

220 Ми шел Шо су дов ски, „Раз гра ђу ју ћи бив шу Ју го сла ви ју, ре ко ло ни зу ју ћи Бо
сну.“ Ме ђу на род на кон фе рен ци ји о Ју го сла ви ји, Уни вер зи те ту у То рон ту, од 
23. до 25. мар та 1996. 
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се нај зад про бу ди ло ци вил но дру штво итд, они су опо зи ци ја 
вла ди Ми ло ше ви ћа. Али! Пи та ње ко је је по ме ни су штин ско, 
је сте: да ли ће по ли тич ка опо зи ци ја оба ве зно пред ло жи ти ре
ше ње про ме не оно ме што је би ло већ са ве то ва но од ин сти
ту ци ја Бре тон Вуд са, и што је, уоста лом, би ло при хва ће но 
од вла де Пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа. Ако не ће, у том слу ча ју, 
улич не де мон стра ци је су у ства ри то тал ни гу би так енер ги
је“.221

Шо су дов ски је, као не сум њи во зна ча јан еко ном ски ми
сли лац, ху ма ни ста, ви део већ у по чет ку ра до ва на но вој без
бед но сној ар хи тек ту ри Ју го и сто ка Евро пе, сре ди ном Осам
де се тих, ко ли ких су раз ме ра еко ном ске ла ви не ко је за ко тр
ља ва Ва шинг тон пре ко сво јих по слу шнич ких ин сти ту ци ја, 
ММФа и Свет ске бан ке. Пре по ру чи вао је као ап со лут но по
треб но да со ци јал ни по кре ти у Ју го сла ви ји бу ду све сни тих 
пи та ња и да поч ну „да ци ља ју не са мо сво ју вла ду, већ јед на ко 
и ве зе из ме ђу њи хо ве вла де и ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја ко је на ме ћу те ме ре. И све док се та пи та ња не 
по кре ну, не ће би ти ре ше ња про ме не, не ће би ти ал тер на тив не 
еко ном ске по ли ти ке у Ју го сла ви ји. На жа лост, крх ко ци вил
но дру штво ни је има ло ни при бли жну дру штве ну сна гу да 
озбиљ но уз др ма, а ка мо ли оне мо гу ћи ју го сло вен ске вла сти у 
за хук та ва њу ка про ва ли ји и рас па ду. 

За бри ну тост Шо су дов ског од но си ла се на ро чи то на та
ко зва ни пе ри од пострат не об но ве. Упо зо ра вао је да је упр
кос ме диј ској бло ка ди, „пре ра спо де ла ду го ва ин те грал ни део 
ми ров ног про це са“. По ње му је бив ша Ју го сла ви ја би ла под 
же сто ком при смо тром стра них кре ди то ра, а ње ни ду го ви 
су „па жљи во по де ље ни и ало ци ра ни на ре пу бли ке. Про гра ми 
при ва ти за ци је при ме ње ни под су пер ви зор ством до на то ра, 
до при не ли су да љој фа зи дис ло ци ра ња и оси ро ма ше ња ста
нов ни штва.“222

Исти про гра ми бан кро ти ра ња при ме ње ни су, ка же Шо
су дов ски, по сле ра та, у Ма ке до ни ји и БиХ, ка да је дуг бив ше 
Ју го сла ви је рас по де љен ме ђу ре пу бли ка ма. „По чев од ја ну а ра 
1990., За пад је пра вио дам пинг на ју го сло вен ском тр жи шту, 
док су гра ни це би ле отво ре не. У Ју го сла ви ји је по сто ја ла ком

221 Ibid.

222 Ibid.
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пре си ја уну тра шњег тр жи шта без пре се да на. ММФ је та ко
ђе зах те вао за мр за ва ње пла та и до шло је до спек та ку лар ног 
па да жи вот ног стан дар да. Тре ба схва ти ти да су струк ту ре 
ко је су ује ди ња ва ле ре пу бли ке би ле та ко ђе и еко ном ске струк
ту ре, по сто ја ла је из ве сна струк ту ра у бан кар ском апа ра ту. 
У ле ги сла ци ји 198990., зах те ва ла се де ре гле мен та ци ја тих 
ба на ка. И по но во је до шло до об ру ша ва ња ин сти ту ци ја ко је 
др же ту ко хе рен ци ју из ме ђу раз ли чи тих парт не ра Фе де ра ци
је“.223

По себ но ци нич но де лу је за Шо су дов ског еко ном ско 
упра вља ње БиХ од мах по окон ча њу гра ђан ског ра та. Гра ђа ни 
Бо сне не ма ју чак ни пра во да до пу не тај до ку мент од лу чен 
уна пред, ко ји, с дру ге стра не, од лу чу је о зна чај ним ства ри
ма у њи хо во име. По себ но да ће пр вог гу вер не ра Цен трал не 
бан ке БиХ име но ва ти ММФ за пе ри од од шест го ди на, и да 
исти гу вер нер не ће би ти гра ђа нин БиХ, или не ке су сед не зе
мље. То зна чи да је исти гу вер нер је дан Фран цуз! „За ме не је 
то, ко мен та ри сао је Шо су дов ски, фор ма ко ло ни јал не ад ми
ни стра ци је. У тек сту Спо ра зу ма у Деј то ну при ме ти ће те да 
је за бе ле же но: ‘Ви со ки пред став ник је онај ко ји ће у крај њој 
ин стан ци ту ма чи ти ва лид ност тек ста Спо ра зу ма.’ Оно 
што се уоча ва у Бо сни је сте по сто ја ње па ра лел не вла де, јед не 
ад ми ни стра ци је ко ја за ви си од сло же не ме ђу на род не би ро кра
ти је. То је за и ста фла грант но по вре ђи ва ње су ве ре ни те та 
јед ног на ро да. За што се то на зи ва Уста вом? А За пад се по
зи ва на де мо кра ти за ци ју. Он да је тре ба ло пред ви де ти про
цес ко ји омо гу ћу је да се вас по ста ви Устав ме ха ни зми ма ко ји 
про ис ти чу из дру штва и на ро да, ка ко се то на ла же у свим 
де мо крат ским дру штви ма. Али, је дан Устав ко ји је са ста
вљен у вој ној ба зи у САД, ни је Устав, јер не ма кон сти ту ан те 
у фор му ле аманд ма на“.224

За Ју го сла ви ју до ла зе и да ље те шки да ни, по пут ак ту
ел ног пи та ња по ве ри ла ца, по пут „Чејз Мен хе тен бан ке” и 
дру гих. То су не мач ке и аме рич ке бан ке, као и Па ри ски клуб, 
што зна чи би ла те рал ни и мул ти ла те рал ни ду го ви. Ре пу бли ке 
мо ра ју да на док на де, да пла те, а тро шко ви за об но ву се про
це њу ју као огром ни, по себ но у Бо сни. Зна ча јан ка пи тал не 

223 Ibid.

224 Ibid.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

125

ула зи. Шо су дов ски је и за ову си ту а ци ју имао фла гран тан 
при мер, ко ји са вр ше но ту ма чи тех но ло ги ју пљач ка шких опе
ра ци ја за пад них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, све под кон тро
лом Ва шинг тер не, „цен тра ле“ ових кон ти ну ал них опе ра ци ја 
си ро ма ше ња Тре ћег све та и зе ма ља у раз во ју. „Од мах по сле 
Деј тон ских спо ра зу ма, вла да Хо лан ди је је у Цен трал ној бан
ци Хо лан ди је фор ми ра ла оно што се на зи ва гру па за по др шку. 
Она на не ки на чин да је хит но фи нан си ра ње БиХ, ко ја је тре
ба ло да вра ти пор ци ју ду га Свет ској бан ци и ММФу, и дру
гим по ве ри о ци ма. Али, ду го ви ин сти ту ци ја ма Бре тон Вуд са 
се не мо гу под вр га ва ти ре струк ту ра ци ја ма, мо ра ју се на док
на ди ти. И би ло је за о ста та ка, по себ но са ММФом, ко ји је 
ре као: пре но што пру жи мо по моћ, мо ра те да на док на ди те 
те ду го ве. Без про бле ма, по мо ћи ће мо вам. Са чи ни ће мо гру пу 
за по др шку од Цен трал не бан ке Хо лан ди је и Бан ке за ме ђу на
род не ис пла те. По зај ми ће се, ако се до бро се ћам, из нос од 37 
ми ли о на до ла ра БиХ за на док на ду ММФу. До бро, за о ста ци 
су та ко пла ће ни, па ће мо вам са да по зај ми ти 45 ми ли о на до
ла ра. То је по зај ми ца за об но ву. ММФ да је БиХ чек од 45 ми ли
о на, али је у усло ви ма по зај ми це усло вље но да тај но вац слу жи 
за на док на ду Цен трал ној бан ци Хо лан ди је. Та ко је на чи њен 
пун круг. Оста је да кле тек 8 ми ли о на до ла ра за са му Бо сну. 
По зај ми ли су но вац ка ко би мо гли да бу ду на ми ре ни, али су 
ти ме до при не ли по ве ћа ном за ду жи ва њу зе ма ља. По сле ди ца је 
и по ве ћа на не спо соб ност да се вра ћа ју ду го ви. Фон до ви нео п
ход ни за об но ву на не ки на чин и не по сто је“.225

У све ту се тих го ди на уоча ва ла све ве ћа кон цен тра ци
ја фи нан сиј ске и еко ном ске мо ћи у ру ка ма вр ло уске гру пе 
пред у зе ћа и ба на ка. По сле ди ца је би ла цен тра ли зо ва ње бо
гат ста ва ко је је ап со лут но им пре сив но. Исто вре ме но је за
бри ња ва ју ће и да се мул ти на ци о нал ни ин те ре си и ве ли ке 
бан ке раз ви ја ју пре ме шта њем и ра за ра њем. За њих је то би ла 
игра кон ку рен ци је. На при мер, шта она чи ни јед на ауто мо
бил ска мул ти на ци о нал ка у ова квом раз во ју тр жи шта? Де ло
ка ли зу је се уни шта ва ју ћи већ по сто је ће сек то ре. 

Шо су дов ски је то већ ви део на при ме ру Ју го сла ви је под 
на ле том ММФа и Свет ске бан ке, као и мул ти на ци о нал ки  

225 Ibid.
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ауто мо бил ска ин ду стри ја је у пот пу ном рас па ду. „Ви де ли смо 
и у Че шкој и Сло вач кој пре у зи ма ње ауто ин ду стри је. Че сто 
се по сто је ћа про из вод на струк ту ра ра за ра, а ту су и ма ња и 
сред ња пред у зе ћа, ко ја су нај ра њи ви ја. То су и на ци о нал не еко
но ми је, та ко да ви ше не по сто је, по чи шће не су, ли кви ди ра не. 
Ми слим да је та кав слу чај са ју го сло вен ском еко но ми јом, ко
ја је има ла из ве сну ко хе рент ност и у ко јој су пред у зе ћа про
из во ди ла за уну тра шње тр жи ште, али су и из во зи ла. Пер
спек ти ва је де струк ци ја на ци о нал не еко но ми је, сва ка ко! И 
он да се де ша ва оно што на зи вам си вом еко но ми јом. По сто ји 
по лу и ле гал на еко но ми ја, ко ја је ве за на за тр го ви ну оруж јем, 
за кри јум ча ре ње дро ге, итд. Ле гал ну еко но ми ју за ме њу је та
ко шверц. Уоста лом, то ви ди мо ве о ма до бро у Ал ба ни ји, где 
об ру ша ва ње еко ном ског апа ра та во ди у се ри ју швер ца: дро ге, 
оруж ја, или наф те то ком ем бар га у Ју го сла ви ји. Но вац ула зи 
пре ко ита ли јан ске ма фи је, ту је и про сти ту ци ја. И шта се 
де ша ва на крат ки рок? Фи нан сиј ске ме ђу на род не ин сти ту
ци је ства ра ју са ве зни штва са бив шим но мен кла ту ра ма. Оне 
се ар ти ку ли шу под јед на ко до бро у бив шим ко му ни стич ким 
пар ти ја ма и у но вим опо зи ци о ним. Узи мам по но во као при
мер Ал ба ни ју, са (сво је вре ме ном) Де мо крат ском пар ти јом на 
вла сти, и Са ли Бе ри шом, с јед не, и раз ли чи те опо зи ци о не гру
пе, ме ђу ко ји ма и не ка да шња Ко му ни стич ка пар ти ја, са дру ге 
стра не. На обе стра не но мен клар ту ра је за ин те ре со ва на да 
се обо га ти. То чи не за у зи ма њем функ ци ја ко је им омо гу ћу ју да 
са ра ђу ју са фи нан сиј ским ка пи та лом Евро пе и Аме ри ке у ре
струк ту и са њу њи хо ве на ци о нал не еко но ми је. По сто ји у чи
та вом ре ги о ну, у бив шем СССР и Ис точ ној Евро пи, ства ра ње 
но ве кла се по сед ни ка, ко ја је про ис те кла из бив ше би ро кра
ти је ко му ни стич ке пар ти је. То је пр во бит на аку му ла ци ја 
ка пи та ла. Ми слим да со ци јал ни по кре ти по чи њу са ве ли ком 
па жњом да пра те тај раз вој при ме не дра стич них ме ра ма
кро  еко ном ске адап та ци је, на ро чи то у Евро пи и Се вер ној 
Аме ри ци. Ако се по сма тра ју до га ђа ња на свет ском ни воу да
нас, по сто ји оси ро ма ше ње свих на ци о нал них дру шта ва. То је 
ве ро ват но без пре се да на у исто ри ји чо ве чан ства. Де пре си ја 
у Ју го сла ви ји је да нас знат но ве ћа не го у вре ме сло ма бер зе на 
Вол стри ту 1929., ка да је пад БНП био око 35%. У Ју го сла ви ји 
је она да нас ви ше од 50%, у го то во свим ре пу бли ка ма”.226

226 Ibid.
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На рав но да Шо су дов ски ни је мо гао да за о би ђе ни за ме
ша тељ ства Со ро ша, ко га овај аутор сма тра јед ном од удар них 
ига ла Стејт де парт мен та по зе мља ма у тран зи ци ји. „Џорџ Со
рош је уче ство вао у Ме ђу на род ној гру пи По др шке (ISG) са
чи ње ној од вла де Хо лан ди је (још јед на „ми ро ђи ја“ у свет ској 
ка ши“ sic!  пр. а.) и ба зел ске Бан ке за Ме ђу на род на по рав на
ња. Но вац ко ји је обез бе ђен од Гру пе по др шке, ме ђу тим, ни је 
био на ме њен за 'об но ву, већ пре да омо гу ћи Ско пју да от пла ти 
нео т пла ће не ду го ве пре ма Свет ској бан ци“.227

И Деј тон ски спо ра зум, ње го ве еко ном ске ди мен зи је, 
та ко ђе је до жи вео 'ма са кр' од по зна тог ка над ског ал тер мон
ди ја ли стич ког еко но ми сте Шо су дов ског, али и од Мар га ре те 
Па пан дреу, зна чај не пла не тар не ак ти вист ки ње. Шо су дов ски 
је от крио за ме ша тељ ства за пад них вла да и кор по ра ци ја око 
„за до би ја ња по тен ци јал них стра те гиј ских при род них ре сур
са. До ку мен ти у ру ка ма хр ват ских и бо сан ских Ср ба ука зу
ју на ле жи шту угља и наф те ко ја су от кри ве на на ис точ ној 
стра ни Ди нар ског по ја са, обла сти ко ју је од Ср ба бо сан ске 
Кра ји не од у зе ла Хр ват ска ар ми ја у ко нач ним офан зи ва ма 
пре Деј тон ског спо ра зу ма“.228 На во де ћи и из во ре у Свет ској 
бан ци, и соп стве не по у зда не из во ре у САД, Шо су дов ски је 
на по ме ну тој Кон фе рен ци ји у То рон ту 1996. иза звао ве ли ку 
па жњу и тврд њом о по сто ја њу „зна чај них нафт них из во ра у 
Хр ват ској под срп ском кон тро лом, од мах пре ко ре ке Са ве, у 
бли зи ни ре ги о на Ту зле. То је ка сни је по стао део аме рич ке вој
не обла сти, са ко мандом у Ту зли. За јед нич ки на по ри ло кал
них ли де ра и за пад них ин те ре са бло ки ра ју ује ди ње ни от пор 
Ју го сло ве на свих ет нич ких по ре кла про тив ре ко ло ни зо ва ња 
њи хо ве отаџ би не“.229

Мар га рет Па пан дреу, гло бал ни ко ор ди на тор про гре
сив не атин ске ор га ни за ци је „Же не за уза јам ну си гур ност“, уз 
Шо су дов ског је би ла уче сник Кон фе рен ци је ко ја је при мо ра
ла скуп да је слу ша не тре ми це. По зна ти ја као дру га су пру
га и са бо рац пре ми је ра Па пан дре уа, као и мај ка до не дав ног 

227 Ibid.

228 Ми шел Шо су дов ски, „Раз гра ђу ју ћи бив шу Ју го сла ви ју, ре ко ло ни зу ју ћи Бо
сну.“ Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о Ју го сла ви ји, Уни вер зи те ту у То рон ту, од 
23. до 25. мар та 1996. 

229 Ibid.
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пре ми је ра Јор го са Па пан дре уа, го спо ђа Па пан дреу је би ла и 
ви ше де це ни ја ак ти ви сти ки ња ан ти гло ба ли стич ке ори јен
та ци је. Сво је из ла га ње у То рон ту 1996. је на сло ви ла „По сле 
Хлад ног ра та: по ре де ћи ва жност ме ђу на род них и до ма ћих 
фак то ра“. На осно ву ис ку ства из ра та у Ју го сла ви ји, она је 
нај пре по ме ну ла ста ди ју ме до при но са невлад них ор га ни за
ци ја: пр ва фа за је би ла из би ја ње не при ја тељ ста ва, у ко јој се 
„пре вен тив на ди пло ма ти ја мо же ко ри сти ти, а јав ност се 
еду ко ва ла у опа сно сти ма ко је пред сто је“. Дру га фа за је сам 
рат, уко ме су нај ва жни је ху ма ни тар не ак тив но сти, и тре ћа 
је „упле те ност у по ми ре ње и об но ву“.

Но, Мар га рет Па пан дреу ни је за бо ра ви ла увод не, и мо
жда пре суд не спољ не фак то ре за чи тав ток ју го сло вен ске дра
ме  „кап која је пре ли ла ча шу,“ се це си ју и бр зо при зна ва ње 
Сло ве ни је и Хр ват ске од Не мач ке. Она ка же: „ Не ми слим да 
је циљ био рат. Ни ти да је то оба ве зно раз би ја ње Ју го сла ви
је. Циљ је био ус по ста вља ње неоко ло ни јал ног тр жи шног си
сте ма на Бал ка ну, ус по ста вља ње хе ге мо ни је, ста бил но сти, 
кон тро ле енер гет ских пу те ва... Стра те ги ја ко ја нат кри љу је 
све је у ве зи са оним што се на зи ва 'по ли ти ка наф то во да', ге
о по ли тич ка ко ре ла ци ја ра зно ли ких стра те гиј ских фак то ра, 
ко ја по га ђа нафт ни пут и пре воз наф те, или при род ног га са, 
од нафт них по ља до по тро шач ких тр жи шта. План игре је 
сле де ћи: кон тро ла ре зер ви наф те и га са у Ју го за пад ној Ази
ји са схе мом за тран спорт у Евро пу, пре ко Тран сбал кан ског 
нафт ног кон зор ци ју ма (Che vron). По сле то га је ну жна, на
рав но, спо соб ност да се упле те ним бал кан ским на ци ја ма на
мет ну од лу ке. По ред Ју го сла ви је, Тур ска је ва жан играч у овој 
схе ми, а он да и об но вље ни ин те ре си Не мач ке и Аме ри ке у овој 
зе мљи“.230

Па пан дре у у о ва ја сно од ба цу је и увре же но ми шље ње 
ко је ту ма чи кон флик те по пут ју го сло вен ских: „Тај ге нет ски 
фа та ли зам, да уби ство те че кроз ве не бал кан ских на ро да, је 
по гре шан. Нај пре, бал кан ска крв се не раз ли ку је од би ло ко је 
људ ске кр ви. Дру го, на ова кав на чин, ми их осу ђу је мо на ве
чи ти рат и ту не ма ме ста за пре вен тив ну ди пло ма ти ју, за 

230  Маргарет Папандреу, „После Хладног рата: поредећи важност међународних 
и домаћих фактора“. Реферат на Међународној конференцији о Југославији, 
Универзитет у Торонту, 23 25 мат 1996.
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ди ја лог, за ми ров не ак тив но сти, за ми ров ни по крет, за пре
го во ре. Ми та ко ђе осло ба ђа мо кри ви це иза зи ва че ра та. 'Јад
ни мом ци, то им је у ге ни ма'?“ 231

По пут Шо су дов ског, Па пан дре у о ва (ина че ро ђе на Аме
ри кан ка), под вла чи и ва жност две Пред сед нич ке ди рек ти ве 
из 1982. и 1984., ко ји „от кри ва ју пр вен стве ни ду го роч ни циљ 
да се олак ша евен ту ал на ре ин те гра ци ја Ју го сла ви је у ЕЗ на
ци је“. 232 Да би во дио ова кву по ли ти ку, За пад је, по Па пан дре
у о вој, про мо ви сао де цен тра ли за ци ју, што је прак тич но зна
чи ло сла бље ње фе де рал ног си сте ма у Ју го сла ви ји. Као на чи не 
сла бље ња Ју го сла ви је, она ви ди ко ри шће ње „прет њи, при
ти са ка. Зе мље ко је су же ле ле да оја ча ју ет нич ке ен ти те те 
у ју го сло вен ским ре пу бли ка ма ис по ру чи ва ле су, тај но, оруж је, 
зај мо ви су да ва ни као ме тод кон тро ле“.233

Па пан дре у о ва је ис та кла и по ја ча ну ак тив ност Бу шо ве 
ад ми ни стра ци је, кра јем 1990., ка да је у САД до нет за кон ко
ји ће „из не на да и без прет ход не опо ме не, од се ћи сва ку по моћ, 
тр го ви ну, кре ди те и зај мо ве САД Ју го сла ви ји у ро ку од шест 
ме се ци. На ста вља ње кон тин ген та по мо ћи би ло је мо гу ће 
одо бра ва њем из бор них про це ду ра и ре зул та та, ко је је Стејт 
де парт мент на ре дио да се одр же у шест ре пу бли ка. Ка ко би
смо ово на зва ли? Нео  ко ло ни ја ли зам? Кли јен те ли зам? Бе ниг
ни па тер на ли зам? Или са мо  пра ва ин тер вен ци ја?“234

III. 17. Европ ски са ве зни ци по ма жу  
Но вом аме рич ком цар ству у уте ри ва њу  
Ју го сла ви је у Ва шинг тер ну

У го ди на ма по сле Хлад ног ра та, Аме ри ка вас по ста вља 
по но во сво је си зе рен ство над јед ним цар ством. Рас па да ње 
Со вјет ског са ве за омо гу ћи ло је Сје ди ње ним др жа ва ма да 

231 Ibid.

232 Ibid.  

233 Ibid.

234 Ibid.
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про ши ри сво ју зо ну вој не хе ге мо ни је све до Ис точ не Евро пе, 
на рав но уз по моћ НА ТОа, као и на про сто ру Ју го сла ви је, ко
ја је прет ход но би ла не у трал на, а то је и у 2013. оста ла још са
мо Ср би ја. Још 1980., про кла мо ва на је док три на Ка тер, ко ја 
ја сно ка же: „Сва ки по ку шај не ке спољ не си ле да за до би је кон
тро лу над Пер сиј ским за ли вом сма тра ће се на па дом на ви
тал не ин те ре се Сје ди ње них др жа ва“.235 До шао је час за САД 
да сма ње сво ју вој ну при сут ност на Да ле ком Ис то ку, ка ко би 
осло бо ди ли сво је зна чај не ре сур се (вој не, пре све га) за ја ча
ње но вих ан га жма на на Бли ском Ис то ку и на Бал кан.236 Џи ми 
Кар тер из ја вљу је 1980.: “Јед на не за ви сна Ју го сла ви ја, ује ди ње
на и не свр ста на је од кру ци јал не ва жно сти за ста бил ност 
Евро пе и све та. А по др шка те ри то ри јал ном ин те гри те ту 
и не за ви сно сти и је дин ству је у сре ди шту аме рич ке по ли ти
ке“.237 Ова кав за кон Мар га рет Па пан дреу ви ди као „по ли тич
ку ма ши ну ко ја је по сла ла ма ли воз у прав цу су да ра“. То је, по 
Па пан дре у о вој, био и знак за европ ске зе мље да мо гу да кре
ну у гра бље ње Ју го сла ви је. Оп ту жу је и Не мач ку и Ва ти кан 
да су „раз го ре ле ва тре на ци о на ли зма у бив шој на ци стич кој 
са ве зни ци Хр ват ској, а он да бр зо при зна ле и Хр ват ску и Сло
ве ни ју“.238 И све то под буд ним оком цен тра ле  Ва шинг тер не!

Ве ли ка Бри та ни ја и Ју го сла ви ја то ком Хлад ног ра та

Лон дон је вер но пра тио Ва шинг тон у аси стен ци ји Ти
то вој Ју го сла ви ји, при ти сну тој по сле ди ца ма пре ки да од но са 
са Мо сквом 1948. Ти то је сто га по пр ви пут по се тио Ве ли ку 
Бри та ни ју 1953. Вин стон Чер чил је та да по но во пре ми јер, по
сле гу бље ња вла сти од мах по сле Дру гог свет ског ра та. Ста ри 
по ли тич ки ли сац из ја вљу је у име за пад ног све та свом го сту: 
„Ка да би са ве зник из рат ног вре ме на био на пад нут, ми би смо 
се бо ри ли и умр ли са ва ма“.239 Кон ти ну и тет Ве ли ке стра те ги је 
235 Ри чард Ален на свој на чин ту ма чи но ву док три ну: „If you we re able to sha ke 

and dis rupt Po land, then the shock wa ves wo uld ra di a te out in many di rec ti ons: in to 
the Ukra i ne, the Bal kans, in La tvia, Lit hu a nia and Esto nia, Czec ho slo va kia“. Ци ти
ра но у: Carl Bern stein & Mar co Po li ti, His Ho li ness, p. 262.

236 Ви де ти: Mic hel COL LON, Po ker Men te ur, p. 113.

237 Ци ти ра но у: Mic hel COL LON: Po ker Men te ur.

238 Ibid.

239 Ви де ти: No ra Bel lof, Op. cit., p. 151.
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ко ја се ти че Ју го сла ви је ви дљив је у бри тан ској по ли ти ци чак 
и 30 го ди на ка сни је, ка да бри тан ски пре ми јер, Мар га рет Та
чер, ка же сво јој ју го сло вен ској ко ле ги ни ци, Мил ки Пла нинц: 
“Ју го сла ви ја има про шлост др жа ња по кре та не свр ста них 
истин ски не свр ста ним“.240

У Ше зде се тим и Се дам де се тим, епо хи у ко јој Со вјет ски 
са вез по ста је по но во пре вла да ва ју ћи у еко ном ским и вој ним 
по сло ви ма са ти то и стич ком Ју го сла ви јом, Аме ри кан ци и 
Бри тан ци су у де фан зи ви, и огра ни че ни на до ба вља ње кре
ди та и но вих тех но ло ги ја ју го сло вен ском ре жи му. Бри сел и 
Бон до би ја ју су штин ску ва жност у ју го сло вен ској спољ ној 
тр го ви ни. Је дан спо ра зум из ме ђу ЕУ и Ју го сла ви је пот пи сан 
је 1970. И ма да се на ла зи у дру гом пр сте ну по др шке, Лон дон 
је ве о ма ко ри стан Бе о гра ду, на ро чи то у ЕУ, где Бри тан ци ути
чу на пот пи си ва ње дру гог спо ра зу ма о пре фе рен ци јал ној тр
го ви ни са Ју го сла ви јом, 1980.241

У Лон до ну, као у Ва шинг то ну, на мер но се за тва ра ју очи 
и то ле ри шу че сти по гре шне ју го сло вен ске ко ра ке, јер је то 
це на оја се пла ћа да би се Бе о град др жао ви шема ње ван со
вјет ског ути ца ја, у по кре ту не свр ста них. У 1972., Бри тан ци 
по кла ња ју ли цен цу Rolls Royce MK. 63241 Vi per тур бо џет 
авиомо то ра, и све што пра ти тај про је кат нај ви ше вој не тех
но ло ги је у то вре ме. Тај мо тор би ће ка сни је у ју го сло вен ско
ру мун ском ави о ну So ko orao/Orao B, ко ји ће Бу ку решт и Бе о
град про да ва ти по це лом све ту.

Вла да Мар га рет Та чер ће, 1982., чак иг но ри са ти аме рич
ке сиг на ле ко ји се ти чу ис по ру ке ли цен це за про из вод њу у Ју
го сла ви ји још но ви јег ти па тур бо мла зног авиомо то ра Rolls 
Royce RB199. Тај мо тор ста вљен је и у ави он ти па Tor na do, 
ко ји је офи ци јел но у сна га ма НА ТО. Бри тан ци су до зво ли ли 
да се угра ди у ју го сло вен ски про то тип, No vi avion, за ва зду
шне сна ге ЈНА. Оба ве штај не аме рич ке и бри тан ске слу жбе у 
том пе ри о ду сиг на ли зу ју да је ова ве о ма осе тљи ва вој на тех
но ло ги ја ве ро ват но по де ље на из ме ђу Бе о гра да и Мо скве.242 
Ова епи зо да у ве зи са постти тов ском Ју го сла ви јом ни је до 
кра ја ра све тље на и за пре па шћу је на пр ви по глед. Да та ко 
240 Ви де ти: Ibid. p.189.

241 Ви де ти: Ibid. p. 183.

242 Ви де ти: Mar ko MI LI VO JE VIC, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ning Cri sis, 
p. 24  25.
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опре зни и нео вер љи ви Бри тан ци, лу ка ви Ал би он, ста ве на 
рас по ла га ње та кву тех но ло ги ју ко му ни сти ма у Ју го сла ви ји у 
те шкој кри зи, про сто не мо же да се пој ми. Но, крат ко на бро
ја ни при ме ри бри тан ске по ли ти ке пре ма СФРЈ Осам де се тих 
илу стру ју ипак по ли тич ку кли му ко ја је још увек вла да ла у 
во де ћим зе мља ма За па да пре ма на шем про сто ру, за по че ту 
још ра них Пе де се тих. 

Фран цу ска и Ју го сла ви ја:  
Хлад ни рат до Ми те ра но вих го ди на

По сле Дру гог свет ског ра та, фран цу ски екс пер ти за 
спољ ну по ли ти ку сиг на ли зу ју та ко ђе, као и њи хо ви аме рич
ки и бри тан ски са ве зни ци, но ву опа сност по сле сру ше не Не
мач ке, Ста љи нов Со вјет ски са вез. Про мо сков ске на род не де
мо кра ти је на Бал ка ну и со вјет ска по ли ти ка ге не рал но ви де 
се као мо гу ћа прет ња за пе не тра ци ју у ис точ ни Ме ди те ран, 
чак до Бли ског Ис то ка. Фран цу ска не мо же да за бо ра ви соп
стве не еко ном ске, нафт не и руд не ин те ре се у Ру му ни ји и Ју
го сла ви ји. Ју го сла ви ја је та ко ђе и те рен фран ко фо ни је, као и 
Ру му ни ја. Фран цу ски уни вер зи те ти, Прав ни фа кул тет и Ме
ди цин ски на ро чи то, обра зо ва ли су срп ску ин те ли ген ци ју у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та.243

ЖоржАн ри Су ту, исто ри чар ди пло мат ских од но са из
ме ђу Фран цу ске и бал кан ских зе ма ља, опи су је фран цу ску 
по зи ци ју по чет ком Хлад ног ра та. „Да ли је Фран цу ска тре
ба ло да пре у зме по но во сво ју кла сич ну на ци о нал ну уло гу, или 
да усво ји „за пад њач ки ју“ по зи ци ју, да ју ћи пред ност, у од но
су на сво је осо бе не ин те ре се, ства ра њу јед ног за пад ног фрон
та са Ве ли ком Бри та ни јом и Сје ди ње ним др жа ва ма про тив 
СССР  а?... Под се ти мо да је пре ра та су штин ски стра те
гиј ски парт нер Па ри за на Бал ка ну био Бе о град. По сле 1945., 
ва жност Бе о гра да за фан цу ску ди пло ма ти ју оста је зна чај на: 
исто вре ме но због ве за из про шло сти, али и због кру ци јал ног 
ге о стра те гиј ског ме ста ове зе мље у пр вој фа зи Хлад ног ра
та“.244

243 Ви де ти: Mi nes de Bor en Ser bie, to ut d’abord. У: Ge or ges  Hen ri SO U TOU, La 
Fran ce et les Bal kans de 1944 à 1955, Bal kan Stu di os, vol. 44, numb. 1&2, Thes sa
lo ni ki, 2003, p. 109.

244 У: Ge or ges  Hen ri SO U TOU, La Fran ce et les Bal kans de 1944 à 1955, Bal kan Stu
di os, vol. 44, numb. 1&2, Thes sa lo ni ki, 2003, p. 111.
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Две шко ле у окви ру Ке д'Ор се ја су прот ста вље не су ка
да је реч о стра те ги ји ко ју тре ба при ме ни ти пре ма Ти то вој 
Ју го сла ви ји. Праг ма тич на шко ла же ли да по но во ус по ста ви 
до бре од но се са Бе о гра дом, а иде о ло шки ве о ма по до зри ва 
шко ла је све сна при ро де отво ре но ко му ни стич ког Ти то вог 
ре жи ма, од 1945 го ди не.245 Фран цу зи ана ли зу ју знат но ви ше 
при ро ду ју го сло вен ског ре жи ма не го Аме ри кан ци у том пе
ри о ду и њи хо ви за кључ ци су пре ци зни ји од аме рич ких. Ру
ко во ди о ци Сје ди ње них др жа ва ве ру ју да је „ти то и зам“ „на
ци о нал ни“ ко му ни зам, ка дар да „за ра зи“ ду го роч но чи тав 
Ис точ ни блок и да по том на гри зе Мо скву. Аме ри кан ци су, за 
раз ли ку од Фран цу за, уве ре ни да мо же без про бле ма да се 
осло не на Ти та и чак да их пре ве ду у за пад ни та бор.246

Фран цу ски праг ма ти сти се ба ве пу ним по врат ком Па
ри за у Ју го сла ви ју, а дру га стру ја не за бо ра вља оба ве зе пре ма 
по ли ти ци Ва шинг то на ко ју тре ба сле ди ти. Све у куп но, фран
цу ски ди пло ма те у Бе о гра ду, као и њи хо ве ана ли тич ке еки пе 
у Ке д' Ор се ју, де мон стри ра ју из вр сно по зна ва ње при ро де ју
го сло вен ског си сте ма, су пер и ор но у од но су на дру ге за пад
не са ве зни ке.247 Већ у ав гу сту 1945., фран цу ски ам ба са дор у 
Бе о гра ду, Жан Па јар, не ма илу зи ја, али тр жи да Фран цу ска 
одр жа ва до бре од но се са Бе о гра дом. Па јар је убе ђен да би 
„Ти то ве ро ват но при жељ ки вао да се пре ви ше не ан га жу је у 
ра ђа ју ћем су ко бу Ис токЗа пад и да одр жа ва до бре од но се са 
Фран цу ском“. Упр кос све му, Ју го сла ви ја не мо же да се осло ни 
на СССР у сво јој об но ви, већ на За па ду, ам ба са дор Па јар је у 
то убе ђен.248

245 „КП су би ле ви ђе не као ин стру мен ти ру ског тра ди ци о нал ног им пе ри ја ли
зма, пре ма кон цеп ци ји ге не ра ла Де Го ла, на вла сти до ја ну а ра 1946. Го во ри ло 
се о 'сло вен ском Бло ку' и под вла чи ла се уло га 'пан сла ви зма', ко ји је за пра во 
ин стру мен та ли зо ван од Ста љи на“. Ви де ти: Mi nistère des  affaires étrangères, 
Europe 19441960, Généralités, vols. 29 et 30. Цитирано у: Soutou, p. 115.

246 Те ле грам из Ва шинг то на од 1. ју ла 1948., vol. 22; депеша из Вашингтона од 
19. априла 1949, vol. 40; де пе ша из Ва шинг то на од 14. де цем бра 1951, vol. 91. 
Ци ти ра но у: So u tou, p.115.

247 Па риз „не за бо ра вља оба ве зе пре ма по ли ти ци Ва шинг то на ко ју тре ба сле
ди ти.“ И из ове фран цу ске ана ли зе, уве ра ва мо се да су све зна чај не за пад не 
зе мље ко је су са ра ђи ва ле по сле Дру гог свет ског ра та са Аме ри ком, за пра во у 
оба ве зи са рад ње са Ва шинг то ном, ко ји ће ла га но да по ста не Ва шинг тер на.

248 „Нео д ре ђе ност ове си ту а ци је пру жа са ра зних стра на еле мен те пре го во ра 
и ма не вра“. Де пе ше Па јар од 20 но вем бра 1945. и 15. апри ла 1946, бе ле жи 
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У ју ну 1946., Па риз и Бе о град до ла зе до тр го вин ског 
спо ра зу ма као и до јед ног аран жма на у прин ци пу о на док на
ди за фран цу ска вла сни штва на ци о на ли зо ва них до ба ра.249 Од 
је се ни 1949., Сје ди ње не др жа ве, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та
ни ја пре го ва ра ју о еко ном ској по др шци Ју го сла ви ји. У апри
лу 1951., Фран цу ска за кљу чу је тр го вин ске спо ра зу ме са Ју го
сла ви јом. Ро бер Шу ман, фран цу ски ми ни стар спољ них по
сло ва (19481953.), ко ји до бро по зна је ју го сло вен ски до си је, 
не ма ни ка кву сум њу  за пад на со ли дар ност је ва жни ја то ком 
Хлад ног ра та. У је сен 1950., Тро ји ца За пад ња ка од лу чу ју да 
ис по ру че Бе о гра ду не мач ки вој ни ма те ри јал, ко ји је ју го сло
вен ска ар ми ја већ де ли мич но по се до ва ла. Фран цу ска је је ди
на у ста њу да бр зо ис по ру чи то оруж је са сво је те ри то ри је.250

У ју ну 1951., Три за пад ња ка од лу чу ју да по кло ни ма по
кри ју де фи цит би лан са ју го сло вен ских пла ћа ња.251 Па риз у 
ју ну 1951. Бес плат но ис по ру чу је Ју го сла ви ји не мач ко оруж је 
сто ки ра но од 1945. Ове ис по ру ке пред ста вља ју 25% укуп не 
вој не за пад не по мо ћи Бе о гра ду у 1951., нај бр же по мо ћи, јер је 
реч о са мо 1.000 км ра сто ја ња из ме ђу две ју зе ма ља.

Од 1951., пи та ње стра те гиј ске ко ор ди на ци је са Бе о гра
дом је све ак ту ел ни је. Па риз же ли да спре чи Ти та да до би ја 
по моћ без уз вра ћа ња. Те шке вој не раз го во ре во дио је са ју го
сло вен ским ге не рал шта бом, аме рич ки ге не рал Хан ди, ко ме су 
аси сти ра ли фран цу ски и бри тан ски вој ни ата шеи у Бе о гра ду, 
у но вем бру 1952. По сто ја ла је фун да мен тал на двој ност: Ти то 
оче ку је за пад ну га ран ци ју у слу ча ју на па да СССРа и са те ли
та про тив њих. За пад ња ци же ле да ин те гри шу Ју го сла ви ју у 
атлант ску од бра ну Евро пе.252 Па риз до бро де ши фру је да Ти то 
же ли јед ну га ран ци ју про тив Мо скве, про ши ре ње соп стве не 
сло бо де ак ци је, а не да се при дру жи За па ду. То ком овог пе
ри о да, до ла зи до по се та Ју го сла ви ји вој них фран цу ских лич

Ди рек ци ја за Евро пу од 12. ја ну а ра 1946, Yougo sla vie, vol., 41. Ци ти ра но у: 
So u tou, p. 115.

249 Ви де ти: Tho mas Schre i ber, Les ac ti ons de la Fran ce à l’Est ou les ab sen ces de Ma ri
an ne, p. 35.

250 Yougo sla vie, vol. 88 pas sim и бе ле шка Ди рек ци је за Евро пу од 23. де цем бра 
1950. У: SO U TOU, Op. cit. p. 121.

251 Бе ле шка подди рек ци је за ис точ ну Евро пу, од 4. ок то бра 1952, Yougo sla vie, 
vol. 38. Ци ти ра но у: SO U TOU, Op. cit. p. 121.

252 Те ле граф из Бе о гра да од 21. де цем бра1952; те ле граф из Ва шинг то на од 27. 
ја ну а ра 1953. Yougo sla vie, vol. 94. У: SO U TOU, p. 123.
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но сти, по пут ге не ра ла Бла на, ше фа шта ба Коп не не ар ми је, у 
ок то бру 1952. Или кр ста ри це „Жорж Лег“, у но вем бру 1952.

Ме ђу на род но ко ти ра ње Ју го сла ви је ра сте, што кон ста
ту је 1955. и фран цу ски ам ба са дор у Бе о гра ду, Фран соа Ку ле. 
Рас ту ћи ути цај Бе о гра да у Тре ћем све ту чи нио је уто ли ко ко
ри сни јим по бољ ша ње од но са Бе о гра да са Мо сквом, јер Па
риз има по зна тих по те шко ћа у Ал жи ру. „Тре ба ло је Ју го сло ве
ни ма по ка за ти ва ља ност раз ло га да ако Фран цу ска тре ба да 
на пу сти Ал жир, он да би се та мо учвр сти ле Сје ди ње не др жа
ве“, пи ше Су ту.

До ла зак на власт Пје ра Ман де са  Фран са, у ју ну 1954., 
озна ча ва ве ли ко ото пља ва ње од но са Па риз  Бе о град. Бе о град 
по зи тив но ви ди сво је по зи ци је у уну тра шњој и ко ло ни јал ној 
по ли ти ци и ра чу на на Фран цу ску да де лу је са ви ше ауто но
ми је у од но су на Ва шинг тон. Пјер Ман десФранс по зи ва Ти
та, у ја ну а ру 1955., али Ти то од ла же сво ју по се ту за дру гу по
ло ви ну го ди не. Па риз је спре ман да про ве ри фи нан сиј ски и 
еко ном ски спор (бор ски руд ни ци, нај пре) из ме ђу две зе мље и 
да по но во по кре не по ли тич ку са рад њу. По дру ги пут, по се та 
је од ло же на са 7. на 12. мај 1956., ка да је ле ви ца до би ла из бо ре 
у ја ну а ру 1956., а Ги Мо ле и Кри сти јан Пи но до ла зе на власт.

Ти то ва по се та не да је оче ки ва не пло до ве од Па ри за. 
Ни је дан пре ци зни спо ра зум о по ли тич кој, кул тур ној, или 
еко ном ској са рад њи ни је пот пи сан. Па риз се, ме ђу тим, за до
во ља ва ти ме да Ти то при хва ти да се „фа во ри зу ју сви на по ри 
у ци љу ли бе рал ног ре ше ња ал жир ског про бле ма.“ Али, Па
риз чи ни је дан ин ди ка тив ни гест пре ма Ти ту, из ја вљу ју ћи да 
је на ме ран „да за сну је од но се из ме ђу Евро пља на и му сли ма на, 
на ана лог ној осно ви са оним ко ји по сто ји из ме ђу раз ли чи тих 
еле ме на та ју го сло вен ске Фе де ра ци је.“ Фран цу ска за кљу чу је и 
да о раз о ру жа њу, без бед но сти у Евро пи и Не мач кој, Ти то де
ли по зи ци је Мо скве. Ти то ва по се та Мо скви, у ју ну 1956., по
твр ђу је све фран цу ске ана ли зе – да се Ти то свр стао по но во на 
стра ну Мо скве. А Су ту за кљу чу је: „Иде о ло шке по де ле по но во 
су за до би ја ле сво ја пра ва, а фран цу ске сла бе во ље да се то ме 
од у пи ре и да се ре кон сти ту и ше исто риј ски при ви ле го ва ни 
од нос са Бе о гра дом про па ле су још јед ном.“

Мит о ју го сло вен ском са мо у пра вља њу усто ли чи ле су 
гру пе ин те лек ту а ла ца око ча со пи са Auto ge stion, Кло да Бур
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деа. У 1966., „но ва ле ви ца“, Ује ди ње на со ци ја ли стич ка пар ти
ја (PSU) и рад нич ки син ди кат CFDT, усва ја ју га зва нич но, а 
са мо у пра вља ње по ста је офи ци јел на док три на Со ци ја ли стич
ке пар ти је (PS) на кон гре су у Епи неу, 1971. Ми шел Ро кар чак 
пи ше пред го вор за књи гу срп ског те о ре ти ча ра Ми лој ка Дру
ло ви ћа о са мо у пра вља њу. Но, у ствар но сти, ни у јед ном тре
нут ку са мо у пра вља ње ни је озбиљ но про у че но у Фран цу ској. 
Ју го сло вен ско ис ку ство је у ства ри иг но ри са но у свим сво јим 
аспек ти ма на ци о нал них про бле ма.253

По сле смр ти Мар ша ла Ти та, у Евро пи и у све ту отва ра 
се пи та ње ње го вог на сле ђа. Еко ном ска си ту а ци ја Ју го сла ви је 
при вла чи па жњу и на днев ном ре ду је при ли ком по се та Бе о
гра ду Реј мо на Ба ра (но вем бар 1980.), Кло да Ше со на (но вем
бар 1981.), Ми ше ла Жо бе ра (но вем бар 1982), и по но во Ше со
на (април 1983). Ше сон са зна је у Бе о гра ду да „Бу га ри по но
во рас па љу ју ма ке дон ски про блем“. Ибер Ве дрин, та да шеф 
ка би не та Ми те ра на, бе ле жи у свој днев ник: „Пре пу то ва ња 
са мог Пред сед ни ка Ми те ра на, у де цем бру 1983. У Бе о град, За
греб и Љу бља ну, јед на бе ле шка Цен тра за ана ли зу и пред ви ђа
ња Ке д'Ор се ја от кри ва да 'ни ка да на ци је ко је чи не Ју го сла ви ју 
ни су би ле то ли ко ме ђу соб но уда ље не (...) Цен трал не вла сти 
и са ме су до при не ле из ра ња њу тих тен зи ја, игра ју ћи на на
ци о нал не по де ле ка ко би учвр сти ле сво ју по зи ци ју, не ме ре ћи 
њи хо ве по сле ди це.“ 

Упра во је то учи нио сам Ти то, ус по ста вља ју ћи 1971., за 
ста нов ни ке Бо сне ко ји су то же ле ли (ге не рал но су то по том ци 
Ср ба пре о бра ће них у ислам) јед ну „му сли ман ску „ на ци о нал
ност. Ауто ри ове бе ле шке од сли ка ва ју го то во оп ште ми шље
ње пи шу ћи: „Ме ђу тим, екс пло зи ја тре ба да бу де ис кљу че на, 
јер, упр кос по де ла ма, и мо же го то во да се ка же  мр жња ма, сви 
су про тив свих и све га у си сте му, али ни ко ни је про тив Ју го
сла ви је. Не ма одр жи ве ал тер на ти ве. То је нај бо ље утвр ђе ње 
про тив по ку ша ја по бу не, или екс пло зи је“.254 У јед ној бе ле шци 
за Пред сед ни ка, од 8. де цем бра 1983., Ибер Ве дрин пи ше: 
„Не ста нак Ти та и еко ном ска кри за ожи ве ли су тен зи је ме ђу 
Ре пу бли ка ма и ауто ном ним по кра ји на ма. Бу дућ ност Ју го сла
ви је, да кле, по но во се ја вља као про бле ма тич на.“ 
253 Ви де ти: Paul GAR DE, Vie et Mort de la Yougo sla vie, pp. 350  1.
254 Видети: Hu bert VÉDRI NE, Les mon des de François Mit ter rand, A l’Elysée 1981

1985, pp. 594595.
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Фран цу ска ди пло ма ти ја и да ље не ма у све сти тра ге ди
ју, већ са мо im bro glio, збр ку, ин сти ту ци о нал ну бло ка ду. Не
ма ни ка кве пред ви ђе не про ме не европ ских по ли ти ка пре ма 
Ју го сла ви ји до кра ја Осам де се тих. У де цем бру 1987., то ком 
по се те Па ри зу са ве зног пред сед ни ка Ла за ра Мој со ва, Жан 
Ми зи те ли, та да ди пло мат ски са вет ник, сиг на ли зу је „ин сти
ту ци о нал ну кри зу (не ста бил ност због ко лек тив них ру ко вод
ста ва), као и на ци о нал ну (оп ста ја ње по де ла и со циоеко ном
ских дис па ри те та ко ји пот хра њу ју пар ти ку ла ри зме, ан та
го ни зам из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву“ (већ та да се не 
по ми ње ви ше и Ме то хи ја  прим. а.) Но, Ми зи те ли бе ле жи и 
да се, за екс пер те, „ова кри за не чи ни као да мо ра да до ве де у 
пи та ње при вр же ност на ци о нал но сти Фе де ра ци ји.“255

Као и дру ге вла де, Фран цу зи уоча ва ју у 1988. „зна ке 
озбиљ них дис функ ци о ни са ња“ у Ју го сла ви ји. То су ин ци ден
ти у са ве зном пар ла мен ту по во дом гла са ња о не по ве ре њу ко
је су зах те ва ли Сло вен ци и Хва ти; де мон стри ра ње Ср ба из 
Вој во ди не за учвр шћи ва ње од но са са Ср би јом; су коб из ме ђу 
ЦК СК и Ми ло ше ви ћа, оп ту же ног за фа во ри зо ва ње по пу ли
зма и ет нич ко уз не ми ра ва ње; де мон стра ци је у Бе о гра ду ра ди 
по др шке про срп ској ма њи ни са КиМа; проал бан ске де мон
стра ци је на КиМу.

У но вем бру 1988., ди пло мат ски са вет ник у Је ли сеј ској 
па ла ти, на пе си ми сти чан на чин за кљу чу је сво ју Ана ли зу: 
„Фак то ри кри зе су ам пли фи ко ва ни. Осам го ди на по сле ње
го ве смр ти, Ју го сла ви ја је и да ље Ти то во си ро че. Азре ђи ва ње 
цен трал не вла сти, из ди за ње на ци о нал них ан та го ни за ма, 
из би ја ње на сце ну јед ног срп ског ли де ра са по пу ли стич ким 
и ауто ри тар ним то на ли те том (Г. Ми ло ше вић), оп ста ју ће 
еко ном ско про па да ње (ин фла ци ја од 200%, за бри ња ва ју ћи дуг 
од 20 ми ли јар ди до ла ра, чи не за бри ња ва ју ћу по за ди ну“.256 Као 
до да так овој ана ли зи, Бран ко Ми ка ши но вић, бив ши ми ни
стар спољ них по сло ва, ис пи су је кра так ко мен тар на мар ги на
ма Ве дри но ве књи ге: „Ти пич на по вр шност, не мо гућ ност да 
се ви де истин ски про бле ми. А уло га Не мач ке?“257

255 Ibid., pp. 594595.
256 Ibid. стр. 594  595.

257 Из раз го во ра ми ни стра спољ них по сло ва Бран ка Ми ка ши но ви ћа, са ауто
ром, у Бе о гра ду, ле та 1995.
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Об ја шња ва ју ћи раз ло ге ка шње ња За па да да узме у об
зир ју го сло вен ске до га ђа је на вре ме, Ве дрин пи ше: „На дру гом 
ме сту, за то што су стра не си ле – Сје ди ње не др жа ве, Евро па, 
СССР  би ле об у зе те дру гим хит ним по сло ви ма, све до про ле
ћа 1991., то ком тих го ди на у ко ји ма је тре ба ло, на про тив, 
да се по ка жу екс тралу цид ним. Нај зад, за то што ће их емо
ци о нал ни та лас ко ји ће пре пла ви ти не мач ко јав но мне ње и 
део аме рич ког и фран цу ског мне ња, од ве сти у ту ма че ње тог 
су ко ба на иде о ло шки на чин, да до ђу у ћор со как по во дом по да
та ка из ге о по ли ти ке, исто ри је и ге о гра фи је, и да их до ве де 
до то га да ми сле ка ко је рас та ка ње Ју го сла ви је срећ на по бе да 
над ко му ни змом! Тра гич ни кри ви сми сао“.258

Ми те ран је по но во по стао ве о ма осе тљив на ри зик од 
не мач ке хе ге мо ни је на кон ти нен ту. Ода тле и по ку ша ји учи
ње ни у 19801981. да се за у ста ви не мач ко ује ди ње ње, по те за
ња са Гор ба чо вом тим по во дом и пу то ва ње у Ис точ ни Бер лин 
у де цем бру 1990. Ве дрин об ја шња ва и број не раз ло ге од сут
но сти упо зо ра ва ња ју го сло вен ских ру ко во ди ла ца од стра
не ме ђу на род не за јед ни це, на ро чи то нај моћ ни јих: Сје ди ње
них др жа ва, Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је, Ру си је.“ По чет ком 
Осам де се тих, по сле Ти то ве смр ти, над ме та ње Ис токЗа пад 
до жи вља ва свој вр ху нац са еврора ке та ма и тр ком у на о ру
жа ва њу. По сле 1985., ду хо ве за о ку пља ју про ра чу на ва ња шта 
ће Гор ба чов да учи ни. И, по чев од 1987., ства ри око раз о ру
жа ва ња . У 198990, тре ба да се упра вља не мач ким ује ди ње
њем. По том, од ле та 1990., до про ле ћа 1991., За лив ски рат. 
Не за бо ра ви мо ни ГАТТ, мо не тар не тур бу лен ци је, по тра гу 
за ра стом, та ла се те ро ри зма, Ли бан, Чад, рат Ирак/Иран, 
су коб на Бли ском Ис то ку и, по сле За лив ског ра та, по че так 
ми ров ног про це са. Тек у про ле ће 1991., за сле пље не си ле по чи
њу, као на из ла ску из ту не ла, да се на ла зе бру тал но су о че не 
са ју го сло вен ском бом бом са вре мен ским ме ха ни змом, ка да је 
већ пре ка сно“.259

Ју го сло вен ски ру ко во ди о ци ни су по слу ша ли Ми те ра на. 
Он упо зо ра ва 23. но вем бра 1988: „Сва ђа око Ко со ва (...) илу
стру је, ме ђу дру гим не во ља ма, онај за кон ко ји ка же да ка да се 
под сме ва исто ри ји, Исто ри ја се све ти. Ве ру јем да је би ло му

258 Ви де ти: H. VÉDRI NE, Op. cit., p. 595.

259 Ibid., p. 600.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

139

дро, у не дав ној про шло сти, да се гра ни це не до во де у пи та ње. 
Ми тре ба да пле ди ра мо за но ве ди ја ло ге, а не да под сти че мо 
но ва це па ња. Мир је пре ви ше кр хак“.260

260 У интервјуу дневнику „Libération“, цитирано у: Hubert VÉDRINE, Les mondes 
de François Mitterrand, A l’Elysée 19811985, pp. 6034 .
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Четврто поглавље

Идеолошко крсташење Вашингтерне Осамдесетих 
и Срби и Југославија 

IV. 1. Ера ултрадесног Роналда Регана мења 
стратегију за Југославију: сви и све против 
социјализма

Пострат на аме рич ка по ли ти ка је евроцен трич на. У 
Евро пи је за по чет и во ђен Хлад ни рат. Али, да ли би у све ту 
у ко ме ко му ни стич ки иза зов по чи ње вид но да ома њу је, и у 
ко ме сву да де мо крат ске ин сти ту ци је све ви ше из ра ња ју, САД 
и да ље би ле нео п ход не као „шам пи он сло бо де“? Хо ће ли он
да Сје ди ње не др жа ве на ста ви ти да има ју уло гу ли де ра? Ова
ква за бри ну тост обе ле жа ва го ди не ко је прет хо де окон ча њу 
Хлад ног ра та и иде ру ку под ру ку са ра сту ћим на ци о на ли
змом Осам де се тих. То је епо ха у ко јој дру го ра зред ни глу мац, 
ње гов ра ди кал но агре сив ни и ан тико му ни стич ки тим, као и 
но ва аме рич ка док три на, сту па ју на гло бал ну сце ну.

Ро налд Ре ган, кон зер ва тив ни пред сед ник и ње го ва стра
те гиј ска еки па у Ва шинг то ну, не по сред но су по ли тич ки ве
за ни за ху ду суд би ну Ср би је, Ју го сла ви је, као и чи та вог со
ци ја ли стич ког и ко му ни стич ког де ла пла не те у Осам де се тим 
ХХ сто ле ћа. Док три на овог си на Ир цака то ли ка из рад нич ке 
кла се и мај ке про те стант ки ње, на ја вљу је то ком свог пред сед
ни ко ва ња по че так кра ја ти то и стич ке Ју го сла ви је. Око ње га 
је еки па при ја те ља, ко ји та ко ђе има ју рад нич ко по ре кло и 
углав ном су же сто ки ка то ли ци: Ви ли јам Кеј си, Алек сан дер 
Хејг, Вер нон Вол терс, Ри чард Ален.261

Ле ви ин те лек ту ал ци у све ту, по пут Сар тра, Чом ског, 
Вла ди ми ра Де ди је ра, отво ре но кри ти ку ју у том вре ме ну ве
261 Ви ше о то ме у: Carl Bern stein & Mar co Po li ti, His Ho li ness. John Paul II and The 

Hid den Hi story of Our Ti me, Do u ble day, New York, p. 261.
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ли ке си ле, као и док три ну Ре ган од са ме ње не по ја ве. Де ди
јер, Ти тов би о граф, уоп ште се не ус те же у сво јим кри ти ка ма 
по ли ти ке су перси ла. „По ја ча ни при ти сак Ре га но ве вла де на 
зе мље Цен трал не Аме ри ке, а по себ но про тив Ел Сал ва до ра, а 
са дру ге стра не по ја ча ни при ти сак на Пољ ску, ко ји ће би ти 
још те жи по сле кра ја ХХV кон гре са КПСС, по ка зу ју да су се 
две су перси ле од лу чи ле за хе ге мо ни стич ке и неде мо крат ске 
ме ре. Ми слим да је ов де реч и о број ним дру гим ре ги о ни ма у 
све ту. Исто риј ске су чи ње ни це да ци ље ви сфе ра ин те ре са ни
су ви ше са мо ко ло ни јал не, или ма ле зе мље, већ да је већ у Јал
ти фик си ран је дан прин цип: да европ ске си ле, не ка да ве ли ке, 
мо ра ју да бу ду под врг ну те не кој вр сти кон тро ле од јед не, или 
дру ге су перси ле.

ЖанПол Сар тр, Но ам Чом ски и ја, у јед ној де кла ра
ци ји из 1971., сиг на ли зо ва ли смо то, то јест да су све зе мље 
европ ски ли де ри, са Фран цу ском и Не мач ком на че лу, из ло же
не при ти сци ма с јед не, или дру ге стра не, с на ме ром да оса ка
те њи хо ва су ве ре на пра ва и јед на кост. Ка рак те ри стич но је, 
на при мер, да Мо сква же ли да не у тра ли ше Са ве зну ре пу бли ку 
Не мач ку об на вља њем по ну де за по нов но ује ди ње ње две Не мач
ке. То је оно што је учи нио ових да на шеф ДДР, Ерих Хо не кер, 
то ком свог го во ра од 16. фе бру а ра, иако је ову иде је ује ди ње ња 
он узео из Ста ту та ује ди ње не со ци ја ли стич ке рад нич ке пар
ти је Не мач ке. На свет ској сце ни пе ње се, ла га но, и Ки на, чи ји 
про грам вој ног мо дер ни зо ва ња има шан се да још ви ше из ме ни 
би по лар ни свет“.262

Док три на Ре ган на вод но је усме ре на ка про ши ри ва њу 
сло бо де (ex ten ding fre e dom), а као што је учи ни ла и док три на 
Тру ман, ка за шти ти сло бо де. Аме рич ка на ци ја је, ка зу ју по ли
ти ча ри, про тив ти ра ни је, „у би ло ком об ли ку, био он ле ви ца, 
или де сни ца“. Ре ган пре све га ми сли на бор бу про тив марк си
стич коле њи ни стич ких вла да. Њи ма су на ме ње не раз ли чи те 
фор ме ин тер вен ци ја. Ре ган че сто у то вре ме го во ри: „The war 
must be fo ught thro ugh to vic tory“. То ком де це ни ја је по ли ти ка 
су спре за ња по тен ци јал них про тив ни ка (con ta in ment) пр вен
стве на спољ на по ли ти ка САД, ње но те жи ште, а њен су штин
ски ин сти ту ци о нал ни из раз је За пад на Али јан са. 
262 Вла ди мир Де ди јер, у ин тер вјуу са ауто ром, Бе о град, 1980., нео бја вље ни до ку

мент. 
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Ка да је 1980. Ре ган иза бран за пред сед ни ка, САД и ње
не са ве зни це већ 35 го ди на се на ла зе у не пре ста ним ак тив
но сти ма об у зда ва ња свет ског ко му ни зма,263 што је ста ја ло на 
де се ти не хи ља да жи во та и ми ли јар де до ла ра. Аме ри кан ци су 
у овим ак тив но сти ма ко ри сти ли еко ном ске про гра ме по пут 
Мар ша ло вог пла на, вој не са ве зе, НА ТО и СЕ А ТО, ди рект не 
су ко бе, по пут Ко реј ског и Ви јет нам ског ра та, опе ра ци је по
пут оне у За ли ву сви ња, спо ра зу ме о на о ру жа њу, по пут САЛТ 
1, као и тај не опе ра ци је ши ром пла не те.

Број ни су ак те ри и ак ци је Осам де се тих ко ји во де у рас
та ка ње ко му ни стич ког све та, нај пре у Ис точ ној и Цен трал
ној Евро пи, по том у СССРу. У том по ду хва ту пу но по ма жу: 
Па па Јо ван Па вле II, пољ ски син ди кат „Со ли дар ношћ“, ефе
кат Пли ша не ре во лу ци је у Пра гу, по ли тич ко вођ ство Мар га
рет Та чер у Ује ди ње ном кра љев ству, со вјет ски ди си ден ти иза 
Гво зде не за ве се. Но, Сје ди ње не др жа ве на че лу са Ре га ном су 
ипак cen tral player.

Ре га но ва стра те ги ја не за сни ва се са мо на ма те ри јал
ним те ма ма, по пут да љег мо дер ни зо ва ња ар ми је (bu il ding up), 
или пре ки да ња до сту па тех но ло ги ји по тен ци јал ним про тив
ни ци ма у бу ду ћем су ко бу. Ве о ма сна жан пси хо ло шки чи ни
лац је сте на сто ја ње да се про ме ни со вјет ско убе ђе ње ка ко се 
Сје ди ње не др жа ве не ће ту ћи у слу ча ју не ког ве ли ког су ко ба. 
Ре ган сто га од лу чу је да ме ња пси хо ло шку кли му и успе ва да 
Сoвјете учи ни нер во зним. То Аме ри кан ци успе ва ју нар о чи то 
сво јим про во ка тив ним вој ним ве жба ма: ша љу фло ту Мор на
ри це у со вјет ске во де, вр ше ле то ве бом бар де ра Б52 над Се
вер ним по лом ка со вјет ском ва зду шном про сто ру, вра ћа ју
ћи сво је бом бар де ре у ба зу тек у по след њи час. Аме ри кан ци 
ша љу по ру ку Со вје ти ма да не ће до зво ли ти да ико ви ше гу ра 
САД, као што је то био слу чај од вре ме на Ха ри ја Тру ма на. 
Аме ри кан ци на гла ша ва ју ка ко су су перси ла због сво је при
вре де, кул тур ног ути ца ја, при ме ра ко ји да ју све ту (soft po wer). 
С дру ге стра не, сма тра ју Аме ри кан ци, ну кле ар ни ар се нал је 
је ди ни еле мент ко ји Со вјет ски са вез чи ни су перси лом. Ако 
им се то оду зме, Со вје ти гу бе ста тус су перси ле и по ста ју не
ка вр ста зе мље Тре ћег све та, убе ђе ни су у Ва шинг то ну.

263 Аме рич ка и за пад на тер ми но ло ги ја ни ка да не ко ри сти из раз со ци ја ли зам, 
већ ко му ни зам, ве ро ват но за то што овај по то њи де лу је још стра шни је уши
ма љу ди на За па ду.
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Ме ђу тим, со ци ја ли зам (ко му ни зам) ни је са мо жив и 
очи то у до бром ста њу у Со вјет ском са ве зу, Ис точ ној Евро
пи, Ју го сла ви ји, Ки ни, на Ку би и у Се вер ној Ко ре ји, већ се 
раз лио у под са хар ској Афри ци, Ав га ни ста ну и Цен трал ној 
Аме ри ци. На Ју го и сто ку Ази је, со ци ја ли стич ки ре жи ми су 
у Ви јет на му, Кам бо џи и Ла о су. У Ју жној Афри ци, Ан го ли и 
Мо зам би ку, проко му ни стич ки ре жи ми су три јум фо ва ли уз 
зна чај ну по др шку хи ља да ку бан ских вој ни ка. Ко мен та тор 
„Њу јорк тај мса“ ићи ће то ли ко да ле ко да на зо ве ову ге о по ли
тич ку си ту а ци ју „Аме ри ка у по вла че њу“.264

Тра же ћи да стек ну пред ност над стра те гиј ском не из ве
сно шћу ко ја је вла да ла у САД по сле Ви јет нам ског ра та, Со
вје ти убр за ва ју град њу стра те гиј ског оруж ја, уз зна чај но по
ве ћа ње те а тра ну кле ар них сна га у Евро пи. То се де ша ва по
сле јед не екс пан зи је кон вен ци о нал них сна га Се дам де се тих, 
укљу чу ју ћи ту и тен ко ве, ар ти ље ри ју и так тич ки ави он. 265 Со
вјет ски Са вез по ве ћа ва и сво је ору жа не сна га за још 400.000 
вој ни ка, по сле ре ду ко ва ња аме рич ке вој не си ле у људ ству на 
1.4 ми ли о на вој ни ка. По чет ком Осам де се тих, со вјет ски ру ко
во ди о ци са мо у ве ре но из ја вљу ју „да се ко ре ла ци ја сна га по пе
ла у њи хо ву ко рист“.266

Об у зда ва ње (con ta in ment) не функ ци о ни ше до вољ но 
бр зо да би за до во љи ло но вог пред сед ни ка. Ро налд Ре ган од
лу чу је да не са мо да об у зда ва ко му ни зам, већ и да га по ту че. 
Он по зајм љу је не ко ли ко иде ја од свог ул тракон зер ва тив ног 
ко ле ге Ба ри ја Гол дво те ра, ко ји је већ 1962. тра жио да се ко
му ни зам по ра зи, са оп шта ва ју ћи то у сво јој књи зи „За што не 
по бе да“ („Why not Vic tory“). Ре ган др жи по зна ти го вор 1964., 
ка да за ра ђу је за жи вот у Хо ли ву ду као глу мац, обра ћа ју ћи се 
на те ле ви зи ји аме рич ком на ро ду у ко рист ул траде сног пред
сед нич ког кан ди да та Ба ри ја Гол дво те ра: „Ми би смо мо ра ли 
да отво ри мо на ша уста ка ми ли о ни ма љу ди за тво ре ним по 
со вјет ским ко ло ни ја ма у на ци ја маса те ли ти ма“.267

264 Ви де ти: Ben J. Wat ten berg, „It’s Ti me to Stop Ame ri ca’s Re tre at“, „The New York 
Ti mes Ma ga zi ne“, July 22, 1979, pp. 1416.

265 Ви де ти: An drew E. Busch, R. Re a gan and the Po li tics of Fre e dom, p. 186. 

266 Ви де ти: Paul H. Nit ze, „Stra tegy in the De ca de of the 1980’s“, Fo re ign Af a irs, Fall, 
1980, p. 86.

267 Ви де ти: „A Ti me for Cho o sing,“ 27. 10. 1964., у: Ro nald Re a gan, „Spe a king My 
Mind, New York, pp. 2236.
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За Ре га на је аме рич ка ли бе рал на по ли ти ка при ла го
ђа ва ња би ла „убла жа ва ње“, те он по зи ва на по ли ти ку „мир 
пре ко сна ге“ („pe a ce thro ugh strength“). У сво јим ко мен та ри ма 
из пе ри о да 19751979., Ре ган че сто рас пра вља о ко му ни зму 
с фи ло зоф ског и јав ног по ли тич ког гле ди шта. У ма ју 1975., 
он ка же да је „ко му ни зам јед на тренутnа абе ра ци ја ко ја ће 
иш че зну ти јед ног да на са зе мље, јер је про ти ван људ ској при
ро ди“.268 Мно ги Аме ри кан ци су та да пре че сто Ре га на на зи ва
ли „empty su it“ – „оде ло без са др жа ја“, али је он по ка зао ко је 
ка да до ла ском на власт око се бе оку пља из у зет но ја ку екс
перт ску еки пу.269 На сво јој пр вој пред сед нич кој кон фе рен
ци ји за штам пу, ја ну а ра 1981., Ре ган оштро на па да со вјет ско 
ру ко вод ство за по све ће ност „свет ској ре во лу ци ји и со ци ја ли
стич кој свет ској др жа ви“.270

У ма ју 1982., ме сец да на пре свог по зна тог го во ра у Вест
мин сте ру, Ре ган го во ри ђа ци ма у сво јој не ка да шњој шко ли 
(al ma ma ter), Eure ka Col le ge, о ско ром од сту па њу ко му ни зма. 
То се де ша ва то ком тра ди ци о нал ног аме рич ког обра зов ног 
ри ту а ла на по чет ку школ ске го ди не, ко ји зо ву com men ce ment 
adress, ка да се не ка да шњи ђа ци, ко ји су по ста ли по зна ти и 
слав ни, обра ћа ју но вој ге не ра ци ји шко ле. Пред сед ник Ре ган 
по ред оста лог ка же том при ли ком: „Со вје ти се су да ра ју, јер је 
цен тра ли зо ва на ри гид на кон тро ла ра зо ри ла сти му лан се за 
ино ви ра ње, ефи ка сност и лич но оства ре ње. Исто вре ме но, со
вјет ска дик та ту ра је ис ко ва ла нај ја чу ве ли ку ору жа ну си лу 
на све ту. Њи хо ва вој на из град ња, ком би но ва на са при сва ја
њем уна пред људ ских по тре ба со вјет ског на ро да, пот ко па ће 
те ме ље со вјет ског си сте ма“.271

268 Ви де ти: Ro nald Re a gan, „Com mu nism, the Di se a se“,May 1975, ra dio com men
tary, in: „Re a gan in His Own Hand“, New York, 2001, p. 12.

269 Ри чард В. Ален, ње гов пр ви на ци о нал ни са вет ник за без бед ност, се ћа се сво
је по се те Ре га ну у Ка ли фор ни ји 1977. У јед ној че тво ро ча сов ној рас пра ви о 
Хлад ном ра ту, Ре ган је ре као: „ Мо ја иде ја аме рич ке по ли ти ке пре ма Со вјет
ског мса ве зу је јед но став на, а не ки би ре кли сим пли ци стич ка. То је ово: ми 
до би ја мо, а они гу бе.“(We win and they lo se.) Ка ко би смо мо ра ли да ра ди мо да 
ово по стиг не мо? „У: Jo seph Shat tan, Ar chi tects of Vic tory: He ro es of the Cold War, 
p. 245.

270 Ви де ти: The Pre si dent’s News Con fe ren ce, Ja nu ary 28, 1981, Pu blic pa pers of the 
Pre si dents: Ro nald Re a gan 1981, Was hing ton D. C., 1982, p. 57.

271 Ви де ти: Di nish D’So u za, Ro nald Re a gan: How an or di nary Man Be ca me an Ex tra
or di nary Le a der, p. 140.
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Че ти ри да на по сле атен та та на Па пу, 17. Ма ја 1981., 
Пред сед ник Ре ган, ко ји је де ли мич но пре здра вио по сле атен
та та на ње га са мог ра ни је, по но во се обра ћа сту ден ти ма Уни
вер зи те та Но трДам, у Са ут Бен ду, у Ин ди ја ни. У го во ру на ја
вљу је и не ку вр сту по ли тич ког про ро чан ства. „Го ди не ис пред 
нас би ће ве ли ке за на шу зе мљу, за ствар сло бо де и ши ре ње ци
ви ли за ци је. За пад не ће за у зда ти ко му ни зам, он ће га нат кри
ли ти. Ми не ће мо да се му чи мо да то об зна ни мо, ми ће мо га 
рас пу сти ти као ту жно, би зар но по гла вље људ ске исто ри је, 
чи је се по след ње стра ни це чак са да ис пи су ју“.272

За аме рич ке ли бе рал не де мо кра те и ре пу бли кан ске ре
а ли сте је дан ова кав го вор је уз не ми ра ва ју ћи, јер у то вре ме 
сва ка су ге сти ја по бе де про тив ко му ни зма из гле да дон ки хо
тов ски и опа сно. СССР је и да ље еко ном ски јак и вој но мо
ћан. Је ди на оп ци ја од го во ра За па да би ла је пре го ва ра ње и 
при ла го ђа ва ње. Јед ном реч ју – де тант. Ли бе рал ни исто ри
чар Ар тур Шле зин гер Ју ни ор, из ја вљу је, по сле по се те Мо
скви 1982.: „Они у САД ко ји ми сле да је Со вјет ски са вез на 
иви ци еко ном ског и со ци јал ног кра ха, спре ман да се чак пре
ли је пре ко, са мо се бе за ва ра ва ју“. А нај по пу лар ни ји еко но ми
ста ли бе рал ног еста бли шмен та, Џон Ке нет Гал брајт, го во ри о 
фа сци нант ној об но ви со вјет ске еко но ми је, об ја шња ва ју ћи да 
„ру ски си стем има успе ха за то што, про тив но ин ду стриј
ским еко но ми ја ма на За па ду, он пру жа пот пу ну за по сле ност 
сво је рад не сна ге.“273

Ре но ми ра ни со вје то лог Се ве рин Бја лер, са Уни вер зи те
та Ко лум би ја, пи ше да „Со вјет ски са вез ни је са да, ни ти ће 
би ти то ком на ред не де це ни је, у бо ло ви ма истин ске еко ном
ске кри зе, јер је она по но сна на огром не ре зер ве по ли тич ке и 
со ци јал не ста бил но сти, ко је су до вољ не да се из др же нај ду бље 
те шко ће“.274 Ка да Бја лер ово пи ше, Ле о нид Бре жњев уми ре, а 
Ју риј Ан дро пов, шеф КГБа, ку је пла но ве за до ла зак на власт, 
али и сам крх ког здра вља.

272 Ви де ти: „Adress at Com men ce ment Exer ci ses at the Uni ver sity of No tre Da me,“ 
May 17, 1981, Pu blic Pa pers of the Pre si dents: Ro nald Re a gan 1981, Was hing ton 
D.C., 1982, p. 434. 

273 Ви де ти: Pe ter Schwe i zer, Vic tory: The Re a gan Ad mi ni stra tion’s Sec ret Stra tegy That 
Ha ste ned the Col lap se of the So vi et Union, New York,1994, XIV.

274 Ви де ти: Se weryn Bi a ler, „Fo re ign Af a irs“, 1982. 
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Нобеловац Пол Са мју ел сон на гла ша ва ко му ни стич
ки кон ти ну и тет чак још сна жни је, у сво јој књи зи об ја вље ној 
1981., „Eco no mics“. Он ка же: „Вул гар на је за блу да ми сли ти 
ка ко је ве ћи на на ро да Ис точ не Евро пе у бе ди“.275 Очи глед но, 
про фе сор Са мју ел сон ни је у сво је ре флек си је унео пољ ски 
на род, ко ји се ор га ни зу је око „Со ли дар но шћи“ исте те го ди
не, про те сту ју ћи због ло шег ду го го ди шњег упра вља ња њи хо
вом зе мљом под ко му ни стич ким ру ко вод стви ма.

Исто вре ме но, аме рич ки ли бе рал ни еста бли шмент из
ра жа ва сво је отво ре но не са гла ша ва ње са на ме ром ко ју је на
ја вио Рeган о ја ча њу аме рич ке ар ми је, укљу чу ју ћи и атом ски 
ар се нал. Ма га зин „Њу јор кер“ по све ћу је свој број у фе бру а
ру 1982., књи зи Џо на та на Ше ла, „Fa te of the Earth“. Но ви нар 
Строб Тал бот на па да Ре га на да је уве ћао ри зик од ну кле ар
ног ра та сво јим ан тико му ни стич ким оп се си ја ма и ра чу ном 
о вој ној со вјет скоаме рич кој рав но те жи“ ко ја је „ду бо ко пе
си ми стич на“.276 

Аме рич ки ана ли ти ча ри и уни вер зи тет ски про фе со ри 
на ста вља ју са ин си сти ра њем да су Со вје ти џи но ви („ten fe et 
tall“) и да их не тре ба чи ка ти, ни ти им се тре ба су прот ста вља
ти. Оно што екс пер ти не мо гу да схва те је сте да су со вјет ски 
ко му ни сти бу квал но ома ну ли са основ ном ства ри: у ис по ру
чи ва њу ро ба на ро ду. Уме сто хле ба, они про ду жа ва ју не ста
ши це хра не и ра ци о ни са ње за на род, осим за но мен кла ту ру. 
Обе ћа ва ли су мир, али гу ра ју свој на род у ду гом пе ри о ду у 
се ри ју су ко ба, од Бер ли на, до Ав га ни ста на.

Исто вре ме но, Аме ри кан ци има ју соп стве не про бле ме. 
Аме рич ки удео у свет ском БНПу је 40 % у 1960., а у 1990. је 
пао за че твр ти ну. Уз то је „ре га но ми ка“ осет но уве ћа ла со
ци јал не не јед на ко сти и кон цен три ше у сво јим ру ка ма бо гат
ство. У 1981., Со вјет ски са вез ни је ви ше јед на сјај на твр ђа
ва, већ По тем ки но во се ло. Ре ган од лу чу је да ис ко ри сти као 
пред ност пу ко ти не ко је су у том си сте му ши ре, о че му су га 
из ве сти ли ди рек тор ЦИА Ви ли јам Кеј си, на ци о нал ни са вет
ник за без бед ност Ри чард Ален, по моћ ни ци из Са ве та за на

275 Ци ти ра но у: Schwe i zer, Op. cit., XIVXV.

276 Ви де ти: Stro be Tal bott, The Ma ster of the ga me: Paul Nit ze and the Nuc le ar Pe a ce, 
pp. 34.
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ци о нал ну без бед ност (NSC), Ри чард Пајпс и Ро џер Ро бин сон, 
и дру ги струч ња ци.277

Ви ли јам Кеј си за ви си пу но у сво јим ана ли за ма од свог 
аси стен та Хер бер та Ме је ра, спе ци ја ли сте за со вјет ска пи та ња, 
аутора се ри је тек сто ва у ма га зи ну „Фор чјун“ Се дам де се тих, у 
ко ји ма опи су је еко ном ско и со ци јал но опа да ње СССРа. Кеј
си ин стру и ше Ме је ра да иза зо ве кон вен ци о нал ну му дрост 
ЦИА и „да до не се ал тер на ти ве“. Ме јер ства ра „стру ју по на
ша ња“ ко ја под вла чи со вјет ску еко ном ску не во љу и пред ви ђа 
ско ра шњи крах278 Кеј си по том од но си ове из ве шта је Пред сед
ни ку, а Ме је ро ви ста во ви ће по твр ди ти убе ђе ње Ре га на да је 
со вјет ска еко но ми ја „ у мо ну мен тал ној не при ли ци“.279

Јед на од ства ри ко ју Ре ган бр зо схва та је сте по глед на 
уво зноиз во зне ре зул та те и чвр сте де ви зе Со вјет ског са ве за, 
ко ји мо гу да се по ре де са ве ли чи ном „Џе не рал Мо тор са“. За 
јед ну им пе ри ју од 200 ми ли о на ста нов ни ка, то је пре ма ло. За 
Ре га на, то је кључ на ра њи вост. Вој нич ки су перси ла, Со вје ти 
су еко ном ски ке пец. Ре ган та ко ђе ви ди да ова зе мља су штин
ски за ви си од из во за наф те, при род ног га са, не што зла та, и 
оруж ја. Ре ган од лу чу је да на те ра Со вје те да још ви ше тро ше. 
То чи ни убр за ва ју ћи тр ку у на о ру жа њу. Од 1981., ад ми ни
стра ци ја Ре ган на ста вља са офан зи вом у спољ ној по ли ти ци 
на ви ше ко ло се ка. То укљу чу је и тај ну по др шку по кре ту „Со
ли дар ношћ“, гло бал ну кам па њу ре ду ко ва ња со вјет ског при
сту па ви со кој за пад ној тех но ло ги ји, као и стра те ги ју на у ђи
ва ња со вјет ској еко но ми ји сни жа ва њем це не наф те и из во за 
при род ног га са на За пад.

Аме ри кан ци при ме њу ју ову стра те ги ју се ри јом ди рек
ти ва нај стро же тај но сти о на ци о нал ној без бед но сти (Na ti o nal 
se cu rity de ci sion di rec ti vesNSDD). Тач ка пре о кре та је ан ти ци
па циј ски Ре га нов го вор у Па ла ти Вест мин стер, у Бри тан ском 
пар ла мен ту, 8. ју на 1982. Го вор је за пра во део аме рич ке стра
те ги је про ра чу на те да за до би је пред ност над фун да мен тал
ним со вјет ским сла бо сти ма. „Марш сло бо де и де мо кра ти
277 Се кре тар од бра не, Ка спар Вајн бер гер, пи ше: „We adop ted a com pre hen si ve 

stra tegy cal cu la ted to shift the fo cus of the su per po wer strug gle to the So vi et bloc and 
the So vi et Union it self “.  Ви де ти: Schwe i zer, XV.

278 Ви де ти: Jo seph Shat tan, Ar chi tects of Vic tory, p. 247.

279 У: J. Sha tan, Ibid. pp. 247248.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

149

је... оста ви ће марк си замле њи ни зам на зга ри шту исто ри је, 
као што је она оста ви ла и дру ге ти ра ни је ко је гу ше сло бо ду 
и ућут ку ју са мо и зра жа ва ње на ро да“. Ре ган је та да на ја вио и 
краj им пе ри је: „Со вјет ски са вез био је шче пан ве ли ком ре во
лу ци о нар ном кри зом у ко јој је Пољ ска, та да под ван ред ним 
ста њем, али за ди вљу ју ће не по мир љи ва са ра пре си јом, би ла 
сто жер. Ако бу де по на вља ју ћих екс пло зи ја про тив ре пре си је 
у Ис точ ној Евро пи, ни сам Со вјет ски са ве з ни је имун на ту 
ре ал ност“.280

Ка да је окон чао свој ман дат, Ре ган је из ја вио: „Ја то ни
сам иза звао да се де си, др во је већ би ло тру ло. Ја сам га са мо 
до бро про др мао и тру ле ја бу ке су па ле“.281 Чо век ко ји је за бе
ле жио и ове Ре га но ве ре чи, Едвин Миз III, ду ги низ го ди на 
ње гов са вет ник, под вла чи су шти не Ре га но ве стра те ги је. „Ко
му ни зам је по бе ђен фа тал ним кон тра дик ци ја ма: ње го вим 
им пе ри ја ли стич ким пре тен ци о зним пла но ви ма с јед не стра
не, и ње го вим до ма ћим по ра жа ва ју ћим про бле ми ма с дру ге“.282

Мо сква, сма тра Ва шинг тер на, не мо же ви ше да има и 
оруж је, и ма слац. Она мо ра да иза бе ре. У та квој си ту а ци ји, 
Ре га но ва еки па и оста так За па да пре у зи ма ју ини ци ја ти ву ја
ча њем сво је од бра не, као и аси стен ци јом ан тико му ни стич
ким сна га ма у све ту. Па ра лел но, За пад на гла ша ва сво ју тех
но ло шку и на уч ну су пер и ор ност. То кон крет но зна чи да би 
За пад мо рао „да за у ста ви га ран ци ју за тех нич ке и еко ном ске 
те шко ће ко му ни ста“.283

Ро налд Ре ган же ли, не са мо да об у зда Со вје те, већ „да 
их по ра зи“ („over whelm them“), ка ко то ка же Џо зеф Ша тан. Са 
та квом де мон стри ра њи ма си ле и аме рич ке мо ћи, Со вје ти ни
су ви ше има ли дру гог из ла за до ли да пре ду зму ре фор ме си
сте ма, да на пу сте Ле њи нов сан да се со ци ја ли зу је свет.284

280 Ви де ти: Ro nald Re a gan, „Ad dress to the Mem bers of the Bri tish Par li a ment“, The 
West min ster Ad dress, Ju ne 1982. 

281 У: Carl Bern stein & Mar co Po li ti, His Ho li ness, p. 355.

282 Ви де ти: Ed win Me e se III, With Re a gan, p. 169170.

283 У: Me e se, Ibid. p. 171.

284 Ри чард Пајпс (Pi pes) пи ше: „Ре га но ва моћ за сни ва се на по и ма њу и на ра њи
во сти со вјет ског си сте ма, ко ји је био ста би лан, чврст и по пу ла ран, ка ко су 
му го во ри ли уни вер зи тет ски про фе со ри. А Ре ган ни је ве ро вао ни у шта од 
то га. Све ово је зах те ва ло пу но хра бро сти“. Ци ти ра но у: Jo seph Shat tan, „Ar
chi tects of Vic tory“, p. 294.
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Основ ни прин ци пи ко ји су во ди ли ул тра де сни чар ство 
Ро нал да Ре га на је су „мир пре ко си ле“ (pe a ce thro ugh strength), 
„ве руј, али про ве ри“ (trust but ve rify), „ти ра ни ја је зло,“(tyranny 
is evil), и „злу не тре ба до зво ли ти да три јум фу је“(evil must not 
be al lo wed to tri umph). Мар га рет Та чер, ул траде сни чар ка бри
тан ских бо ја Ре га но вог до ба, пре при ча ва при ват ни раз го вор 
са Пред сед ни ком Ре га ном 1983., то ком ко га „он из ра жа ва сво
је убе ђе ње да Сје ди ње не др жа ве мо ра ју да гра де сво је ору жа не 
сна ге све док то бу де нео п ход но, и да ће Со вје ти морaти да 
про ме не сво је по на ша ње, јер зна ју да не ће из др жа ти тај ко
рак.“285

IV. 2. На ци о нал на за ду жби на за де мо кра ти ју(NED), 
Ре га но во иде о ло шко ору ђе 

Кри тич ни део стра те ги је Ре га на је сте јав на ди пло ма ти
ја (pu blic di plo macy). Њу по ма же ма ла „ће ли ја“ Ре га на у Стејт 
де парт мен ту, укљу чу ју ћи ана ли ти ча ра свет ске по ли ти ке Џо
на Лен зов ског. Uni ted Sta tes In for ma tion Agency (USIA), Wor
ldNet, са те лит ска мре жа те ле ви зи је USIA, The Vo i ce of Ame ri ca, 
и Ra dio Free Euro pe/Ra dio Li berty, све те моћ не ин сти ту ци је су 
до ла ском Ре га на на власт до дат но оја ча не. У свом Oбраћању 
Ста ње на ци је 1982., Ре ган ка же: „Ми смо све ту обе ћа ли се зо
ну исти не. Исти ну о на шим ве ли ким ци ви ли зо ва ним иде ја ма: 
ин ди ви ду ал ној сло бо ди, ре пре зен та тив ној вла ди, вла ди за ко
на пот чи ње ној Бо гу.286

Не по сре дан ре зул тат Вест мин стер ског го во ра Ре га на, 
уз ње го во ре фе ри са ње на „кам па њу за де мо кра ти ју,“ је сте 
ства ра ње Na ti o nal En dow ment for De moc racy (NED), 1983. За 
Ср би ју је ве ро ват но нај ин три гант ни ја аме рич ка ин сти ту ци
ја овог ти па „из во за де мо кра ти је“, упра во НЕД, че до Ро нал да 
Ре га на. Упра во ова за ду жби на аси сти ра син ди кал ним по кре
ти ма по све ту, укљу чу ју ћи и син ди ка ту „Со ли дар ношћ“, ко
ји је за бра њен у Пољ ској. НЕД ор га ни зу је обу ке по ли тич ких 
фи гу ра из чи та вог све та тех ни ка ма де мо кра ти је. Реч је о ода

285 Ви де ти: Shwe i zer, Vic tory, p.123.

286 Ви де ти: Ad dress be fo re a Jo int Ses sion of Con gress Re por ting on the Sta te of the 
Union, Ja nu ary 26, 1982. У: „Pu blic pa pers of the Pre si dents: Ro nald Re a gan 1982, 
Was hing ton, D.C., 1983, p. 83.
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бра ним по ли тич ким фи гу ра ма ко је тре ба да во де кам па ње 
де мо кра ти за ци је у њи хо вим зе мља ма.287

Је дан из ве штај Џо шуе Мо рав чи ка из тинк тен ка Ame ri
can En ter pri se In sti tu te, бо ље нас упо зна је са овим но вим аме
рич ким при сту пом у њи хо вој офан зи ви про тив ко му ни стич
ког све та. „У 1984., аме рич ка вла да је по пр ви пут фор ми ра ла 
јед ну аген ци ју на мер но на ме ње ну за про мо ви са ње де мо кра ти
је у све ту. Ме ђу тим, НЕД ни је ру ка вла де. Њом се упра вља 
ауто ном но, пре ко њи хо вог соп стве ног ад ми ни стра тив ног са
ве та, уз ве ли ку бри гу за рав но те жу из ме ђу де мо кра та и ре пу
бли ка на ца, по слов них љу ди и син ди ка ла ца, про фе со ра и по ли
ти ча ра. Аген ци ја сва ке го ди не при ма кре ди те од Кон гре са... 
С вре ме на на вре ме, чла но ви Кон гре са кри ти ку ју чи ње ни цу 
да по ре ски об ве зни ци пла ћа ју за је дан ор га ни зам ко ји вла да 
не су пер ви зу је ди рект но. Но, по сто је до бри раз ло зи што је 
НЕД ство рен та ко, пре не го да је кан це ла ри ја аме рич ког ми
ни стар ства спољ них по сло ва. 

Пр вен стве ни циљ НЕДа је сте да по мог не де мо кра та
ма, на ро чи то у неде мо крат ским зе мља ма... Број ни де мо кра
ти ко ји ма же ли мо да по мог не мо, осе ти ли би се ком про ми то
ва ни ка да би при хва ти ли фон до ве ко ји сти жу ди рект но од 
вла де САД. Фон до ви ко ји до ла зе из аме рич ког ми ни стар ства 
фи нан си ја, али ди стри бу и са ни пре ко не ке при ват не за ви сне 
аген ци је, ко ја ни је по ве за на са аме рич ком ад ми ни стра ци јом, 
ето си сте ма ко ји нај ви ше од го ва ра“. 288

Ре ган је 1982. пред ви део и сле де ће: „Оно што ће на кра
ју од лу чи ти о гло бал ном су ко бу, то не ће би ти бом бе и ра е
те, већ надмeтање во ља и иде ја“.289 Не ко ли ко ме се ци ка сни је, 
ка же Мо рав чук, „пред сед ник пот пи су је до ку мент о на ци о
нал ној без бед но сти, ства ра ју ћи 'Pro ject De moc racy', кон сте
ла ци ју ин тераген циј ских про гра ма ко је ко ор ди ни ше USIA.“ 
NED за по чи ње сво је бо га те ак тив но сти по чи та вом све ту, а 
по себ но у Ис точ ној Евро пи.290 Фон до ви ће би ти ди стри бу
и ра ни по сред ством бу џе та три ју се стрин ских ин сти ту ци
287 Ви де ти: An drew E. Busch, Ro nald Re a gan and the Po li tics of Fre e dom, p. 208.

288 Ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ker Men te ur. Les gran des pu is san ces, la Yougo sla vie 
et les proc ha i nes gu er res, p. 315.

289 Ви де ти: M. Col lon, Ibid., p. 316.

290 У то вре ме, од 19821984., у Ср би ји је дан не су ђе ни ка дар САД, Сло бо дан Ми
ло ше вић, чо век за ко га су Аме ри кан ци ра но из ра зи ли при лич но за ни ма ње, 
за по чи ње успон у вла сти из бо ром за ше фа пар ти је Бе о гра да.
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ја: Cen ter for Pri va te In sti tu te In ter na ti o nal, Na ti o nal De moc ra tic 
In sti tu te (ве зан за Де мо крат ску пар ти ју), по том јед на слич на 
проре пу бли кан ска ор га ни за ци ја, и Free tra de Uni ons In sti tu
tion (FTUI), ко ја до би ја ла вов ски део ових фон до ва.

Ре га но ва ад ми ни стра ци ја на ме њу је 80 ми ли о на до ла
ра Ин фор ма тив ној аген ци ји Сје ди ње них др жа ва за про је кат 
„Де мо кра ти ја“, по том по но во от по чи ње ра ди о фо ниј ски рат и 
„де ста би ли зу је на отво ре ном не бу, нео бја вље ним ра том, јед
ну чла ни цу ме ђу на род не за јед ни це.“291

Сам НЕД је у то вре ме фи нан си рао, и ово са зна је мо од 
Му рав чи ка, ве ли ке кам па ње про тив ви ше зе ма ља, ко је су 
про це ње не „опа сним“, бар та ко су на њих гле да ли у Сје ди
ње ним др жа ва ма. Острв це Гре на да и ње на ле ва вла да су де
ста би ли зо ва ни 1986., Пољ ска је зе мља чи ји са мо у прав ни син
ди кат „Со ли дар ношћ“ фи нан си ра ју САД, Ни ка ра гва и ње на 
сан ди ни стич ка вла да тр пе те ро ри стич ке на па де „Кон тра ша“, 
итд.

Му рав чик ука зу је и да је је дан из да вач ус пео да рас па
ча у Ки ни не при ја тељ ску ан тисо ци ја ли стич ку про па ган ду, 
„што је пот хра ни ло иде је ко је су се по ја ви ле на Тје нан ме ну 
у про ле ће 1989.“ Ето и у Ки ни аме рич ких НЕДових па ра за 
„из воз де мо кра ти је и ис пу ње ње суд би не Аме ри ке“, ка ко ци
нич но и ме си јан ски зву чи на слов Му рав чи ко ве књи ге.292

По сле свих ових “ве ли ких аме рич ких успе ха“, ка ко то 
са ми пред ста вља ју те о ре ти ча ри и прак ти ча ри ових ин сти ту
ци ја, Кон грес, ко ји је крај ње за до во љан, прaк тично ду пли ра 
бу џет НЕДа, уз не скри ве ну жур бу да га још до дат но уве ћа. 
Ме ђу јав ним за ступ ни ци ма оно га што у аме рич кој по ли тич
кој кла си и у спољ ној по ли ти ци по чи њу да на зи ва ју NED di
men sion, фи гу ри ше и спе ци ја ли ста за Ла тин ску Аме ри ку, Кон
стан тин Мен џес, спе ци јал ни аси стент Пред сед ни ка Ре га на за 
по сло ве на ци о нал не без бед но сти. Упра во он пред ла же, већ 
од ја ну а ра 1981., то ком кон фе рен ци ја у Ва шинг то ну, “The Na
ti o nal Fo un da tion for De moc racy,“„ка ко би се по ма га ло истин
ским де мо крат ским гру па ма у стра ним зе мља ма“.293

291 Ви де ти: Régis De bray, Les Em pi res con tre l’Euro pe, p. 39. 

292 У: Jos hua Mu rav chik, Ex por ting De moc racy.Ful fil ling Ame ri ca’s De stiny, AEIpress, 
Ame ri can En ter pri se In sti tu te, Was hing ton D. C., 1992.

293 Ви де ти: Con stan ti ne C. Men ges, In si de the Na ti o nal Se cu rity Co un cil: The True 
Story of the ma king and Un ma king of Re a gan’s Fo re ign Po licy.
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У пре сто ни ци Ва шинг то ну, гру пе за про ми шља ње ге о
по ли тич ких и ме ђу на род них про бле ма (think tanks), ан га жо
ва не у Ре га но вом кр ста шком ра ту про тив ко му ни зма, во ле да 
илу стру ју сво је „успе хе на ме та њем де мо кра ти је сву да по све
ту,“ по иде о ло шком но ву му Џо шуе Мо рав чи ка. Аме ри кан ци 
до дат но ка жу ка ко је 1981. би ло у све ту 54 де мо крат ских си
сте ма, а у 1992. већ 99, уз још 35 зе мље у про це су де мо крат ске 
тран зи ци је.294

IV. 3. Ме ђу на род на кри зна гру па (МКГ) 
- мо ћан Ва шинг тер нин опе ра ти вац  
на пла не тар ним те ре ни ма 

Аме ри кан ци су на спољ ном пла ну кao по др шку има ли 
и ефи ка сну ор га ни за ци ју за оства ри ва ње сво јих спољ но по
ли тич ких пла но ва. Та „алат ка“ зо ве се Ме ђу на род на кри зна 
гру па (In ter na ti o nal Cri sis Gro upICG), осно ва на 1995. го ди не 
од свет ски по зна тих лич но сти и спе ци ја ли ста за ме ђу на род
не од но се. Она је по сле ди ца, твр ди ли су, „њи хо ве за пре па шће
но сти не у спе хом ме ђу на род не за јед ни це да ре а гу је и ефи ка сно 
ре ши кри зе у Со ма ли ји, Бо сни и Ру ан ди“. На ме ра осни ва ча је 
би ла, на вод но, „да се осну је но ва ор га ни за ци ја – не за ви сна од 
би ло ко је вла де – ко ја би кроз ква ли тет не ана ли зе, са ве те и 
ло би ра ње по мо гла вла да ма, ме ђу вла ди ним и не вла ди ним ор га
ни за ци ја ма и струк ту ра ма, као и свет ској за јед ни ци у це ли
ни да спре че, за у ста ве и ко нач но ре ше смр то но сне кон флик
те“. 

Га рет Еванс, сво је вре ме но ми ни стар спољ них по сло ва 
Аустра ли је и ујед но глав ни опе ра ти вац МКГ, де фи ни сао је и 
де лат ност МКГ: „Ми си ја МКГ је да спре чи и ре ши смр то но сне 
кон флик те: да ура ди мо све ка ко би смо ути ца ли на оне ко ји 
мо гу да про ме не ток до га ђа ја да при хва те прин ци пи јел ну по
294 Ин ди ка тив ни су и по је ди ни на сло ви по гла вља Мо рав чи ко ве књи ге, по пут: 

Can De moc racy Flo u rish Aro und The World?, The Ex port of De moc racy And 
The For ce of Exam ple, Im po sing De moc racy Thro ugh Mi li tary Oc cu pa tion, Co
vert Ac tion, Over se as Bro ad ca sting And Ex chan ges. Агре сив но по и ма ње уло ге 
аме рич ке на ци је у уре ђе њу све та, њен ме си јан ски по зив у чо ве чан ству, про
ве ја ва и овом Мо рав чи ко вом књи гом, ко ји је са мо кла си чан пред став ник ове 
аме рич ке по ли тич ке кон цеп ци је.
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ли ти ку и де лу ју та ко да сма ње тен зи је и од го во ре на иза зо ве 
спо ро ва, а не да их рас пи ру ју до екс пло зи је’.

МКГ је по том из ра сла у свет ски при зна ти „труст мо
зго ва“, Ва шинг тер нин ин стру мент у пре вен ци ји и ре ша ва
њу су ко ба ши ром све та. Њом ру ко во ди Управ ни од бор, чи
ји чла но ви се од ли ку ју из у зет ном ре пу та ци јом, ис ку ством и 
екс пер ти зом. Бив ши пред сед ник Ме ђу на род не кри зне гру пе, 
бив ши фин ски пред сед ник, Но бе ло вац за мир (sic!) Мар
ти Ах ти са а ри, обе ле жио је рад МКГ на ро чи то на за да ци ма 
про тив ин те ре са Ср ба, од вре ме на бом бар до ва ња 1999., до 
за вр шни це кр че ња пу та Ал бан ци маШип та ри ма до њи хо ве 
не за ви сне др жа ве Ко со ве. Био је у нај ди рект ни јој слу жби ин
те реса САД, истин ски бо рац Ва шинг тер не. Сто га Но бе ло ва 
на гра да Ах ти са а ри ју спа да у срам не од лу ке исто ри је Но бе ло
вог ко ми те та.
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Пето поглавље

Дејтонска замка и катастрофа потом

V. 1. Дисциплиновање Срба помоћу У-235 и У-236

У је сен 1995. го ди не, тро чла на екс перт ска еки па, на че лу 
са про фе со ром Бу ди ми ром Ко шу ти ћем, по ја ви ла се дис крет
но на те ре ну РС, ка ко би до пу ни ла ин фор ма ци је о ко ри шће
њу не до зво ље не му ни ци је, ко је је већ има ла на рас по ла га њу. 
Уз Ко шу ти ћа је и Или ја Си мић, из др жав ног Ко ми те та за 
при ку пља ње по да та ка о зло чи ни ма у гра ђан ском ра ту у БиХ, 
као и ну кле ар ни стру њак, про фе сор Ми тић. Екс перт ска ко
ми си ја об ре ла се на јед ној од ло ка ци ја са ко јих је сиг на ли зо
ва на упо тре ба опа сног на о ру жа ња. Ме сто је са ра јев ско на се
ље Ха џи ћи, ода кле је и кре ну ла ова свет ска вест, ко ја ни кад 
ни је до жи ве ла за слу же ну ме диј ску па жњу пла не те.

По сле на па да НА ТО ави о на на број не по зи ци је Ср ба у 
Бо сни, кра јем ав гу ста и по чет ком сеп тем бра 1995., и у Ха џи
ћи ма су чи сти ли ште ту про у зро ко ва ну тим на па дом. Је дан од 
вој ни ка ВРС, ко ји је имао за да так да чи сти остат ке, до био је 
та ко чуд не опе ко ти не по ру ка ма, јер је нео пре зно до ди ри вао 
го лим ша ка ма де ло ве бом би ко је су па ле на Ха џи ће. Пре не сен 
је у Бе о град, на ВМА, и та мо су утвр ђе не опе ко ти не про у зро
ко ва не ди рект ним кон так том са ра ди о ак тив ном ма те ри јом.

Вест о овом до га ђа ју иза зва ла је фор ми ра ње за јед нич
ког ти ма ВРС и ВЈ, ко ме су се при дру жи ли струч ња ци Ин
сти ту та у Вин чи и Ин сти ту та без бед но сти. У то вре ме, 
про фе сор Ко шу тић је био у СМИПу и ба вио се и сек то ром 
ис пи ти ва ња рат них зло чи на. Углед ни струч њак за ме ђу на
род но пра во био је ко ор ди на тор овог ти ма.

Ко ми си ја је до шла и до не ких де ли ћа спе ци јал не све тло
ме тал не ле гу ре ко ја је ко ри шће на за обло ге авиобом би ко је 
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су НА ТО сна ге не ми ло срд но ба ца ле на при пад ни ке ВРС, али 
и на срп ске ци ви ле, ав гу ста и сеп тем бра 1995. го ди не. Струч
ња ци су, на осно ву број них све до чан ста ва вој ни ка и на ро да 
у кра је ви ма ко ји су бом бар до ва ни, са зна ли да су НА ТО ави
о ни ба ца ли и ма ло по зна те бом бе сна жног про ти во клоп ног 
на бо ја. На и ме, спе ци јал на обло га тих бом би са др жа ла је и 
оси ро ма ше ни ура ни јум У235 и У236. Ова тех но ло шка но ви
на ин ду стри је смр ти са сто ја ла се у то ме да је на те ре ну РС, 
на при мер, та ква бом ба па да ла на вој на скло ни шта са бе тон
ском за шти том чак јед ног ме тра де бљи не, и као кроз сир про
би ја ла се у уну тра шњост. Тек уну тра се ак ти ви ра екс пло зив, 
по сле че га на ста ју стра хо ви ти гу би ци у људ ству. Све до че ња 
мно гих бо ра ца су на лик на нај би зар ни је хо рор при че, јер ова
кве бом бе са др же и моћ ни пси хо ло шки мо ме нат стра хо ви те 
па ни ке код не при ја те ља.

По ред основ ног деј ства ова кве му ни ци је, ко ја се ко ри
сти у све ра зно вр сни јим ви до ви ма (че сто као спе ци јал ни ме
ци ко ји про би ја ју окло пе на тен ко ви ма и дру гом на о ру жа њу) 
ра ди о ак тив ни де ло ви су опа сни и за ци ви ле. Че сто су де ца и 
се ља ци узи ма ли у ру ке ове ко ма ди ће и до жи вља ва ли опе ко
ти не по пут вој ни ка ко ји је за вр шио на ВМА.

Ова по ја ва ни ка да ни је до вољ но ис пи та на, јер се др жав
на Ко ми си ја ка сни је ућу та ла, ве ро ват но на сиг нал др жав ног 
Вр ха. Зва нич но је, вр ло дис крет но, овај чуд ни став об ја шњен 
„стра хом да иона ко сла ба по љо при вре да РС не стра да у пот
пу но сти због при ча о ра ди о ак тив но сти”. Ra i son d’état је пре
вла дао, па се оглу ши ло о раз не сиг на ле о те ле сним ано ма ли
ја ма код до ма ћих жи во ти ња из бом бар до ва них обла сти.295

До да нас је под ве лом тај не остао слу чај пе де се так се
ља на из ме ста у око ли ни До бо ја, на ко је је па ла моћ на ра
ке та „то ма хавк”. Из не бу ха, ма сов на смрт за хва ти ла је се ло 
вр ло бр зо по сле па да аме рич ке ра ке те, у ко јој је сва ка ко би
ло и опа сних ра ди о ак тив них ма те ри ја, за бра ње них ме ђу на
род ним кон вен ци ја ма, али до зво ље них за екс пе ри мен те над 
анар хич ним Ср би ма.296 Ко шу ти ћев тим очи то је та да до био 
295 Ни ко од вла сти у СРЈ и РС ни је ре а го вао на по ја ве по пут ро ђе ња жи во ти ња 

без дла ке, ро ђе ње дво гла вог јаг ње та; или на за бри ња ва ју ћу по ја ву уми ра ња 
чак и 50% мла ду на ди до ма ћих жи во ти ња у тим кра је ви ма Бо сне. По ја ве су 
за бе ле же не у Хаџићима, на Ро ма ни ји, код До бо ја, код Ба ња лу ке, на Озре ну и 
дру гим ме сти ма РС.

296 Ви де ти: НИН, ле то 1997.
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на ре ђе ње да пре ћу ти ту пер верз ну на ред бу, ко је су по ме ну ти 
струч ња ци по што ва ли до да нас. Ве ро ват но је и то део мрач
них деј тон ских на год би у ко ји ма је са мо на род стра дао.

Исти ну, да кле, тре ба пре тра жи ти у нео бја шњи вом и 
не до пу сти вом ма ни ру Ми ло ше ви ћа да да је и оно што Аме ри
кан ци од ње га ни су тра жи ли, и да чи ни ули зич ке стра те гиј
ске ге сто ве пре ма НА ТОу, од ко јих је че сто при па да ла му ка 
зва нич ни ци ма до тич не уста но ве. Јед но став но, на ре ђе но је да 
се За пад не уз не ми ра ва та квим „сит ни ца ма”, као што је ко ри
шће ње ра ди о ак тив них еле ме на та у бом ба ма ко је се ра си па ју 
по гла ва ма ди вљих Ср ба.

Је дан од екс пе ра та ове еки пе, струч њак за атом ску фи
зи ку, др Ми лан Ор лић из Ин сти ту та у Вин чи, био је, по мо јим 
са зна њи ма, отво ре ни ји од ко ле га из Ко ми си је, па је 1995. го
ди не не ко ли ци ни стра них но ви на ра ста вио на увид део вр ло 
убе дљи ве екс перт ске ана ли зе. Ме диј ски од јек је био ни шта
ван. Чак се и чу ве на ин сти ту ци ја, беч ка Атом ска аген ци ја, 
оглу ши ла да ре а гу је на ову афе ру, иако је де таљ но оба ве ште
на о озбиљ ном слу ча ју у Бо сни.297

Бе о град ски еко ло зи из Но ве зе ле не стран ке та ко ђе су 
по сла ли де таљ ну ин фор ма ци ју Хан су Пе те ру Ди ру из пре
сти жног Ин сти ту та „Макс Планк” у Мин хе ну. Дир је, ина че, 
но си лац Ал тер на тив не Но бе ло ве на гра де за мир. Бе о град ски 
Зе ле ни су му по ну ди ли да се на ђе на че лу не за ви сне екс перт
ске ко ми си је за ис пи ти ва ње овог слу ча ја. Али, чак и ова кви 
мо рал ни и струч ни ауто ри те ти Евро пе, по пут Ди ра, ре а го ва
ли су исто вет но као и дру ге ин сти ту ци је  ћу та ли су го ди на
ма, па до да нас ни ка кав од го вор на по ну ду ни ка да ни је сти гао 
у Бе о град. Та ко се обру ка ла „зе ле на” Евро па, ко ја да нас ви ше 
у оп ште не ли чи на Зе ле ни по крет из до ба Пе тре Ке ли и ге
не ра ла Гер та Ба сти ја на. У пи та њу је, за пра во, јед на си нер ги ја 
ак ци ја ме ђу на род ног за та шка ва ња овог зло чи на НА ТОа, у 
ко јој су уче ство ва ли и СРЈ и РС, и НА ТО, али и мно ге не за
ви сне ме ђу на род не ин сти ту ци је. 298

297 Ibid.

298 По да ци до би је ни  од су о сни ва ча Но ве зе ле не стран ке, фи ло зо фа Бран ке Јо ва
но вић, у број ним раз го во ри ма на ову те му.
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V. 2. Ва шинг тер на и срп ска де ле га ци ја  
у ба зи Рајт - Па тер сон, но вем бра 1995.,  
и шта је Ми ло ше вић пот пи сао

И по сле 19 го ди на у срп ској по ли тич кој кла си на мер но 
се, ба рем у оном де лу ко ји је та да ста јао уз Сло бо да на Ми
ло ше ви ћа, из бе га ва пот пу на исти на о пре го во ри ма у Деј то ну 
та ко зва не ју го сло вен ске де ле га ци је. Да је згро ви то са жме мо 
наш став: го то во ро би ја шки усло ви на ко је су при ста ли Ми
ло ше вић и дру ги чла но ви срп ске де ле га ци је, до не ли су и ка
та стро фал не ре зул та те, ко је је та да шња власт не пре ста но, до 
свог па да, а ДОС, па чак и ак ту ел на срп ска по ли ти ка кла са, 
углав ном не тач но, до да нас ин тер пре ти ра ла срп ској јав но
сти. Чак се до шло до бе сми сле них тврд њи ка ко је Вук Дра
шко вић (о чи јем по ли тич ком де ло ва њу овај аутор има мно
штво ка пи тал них при мед би), био тај ко ји је Аме ри кан ци ма и 
НА ТОу отво рио пут за не сме та но на ру ша ва ње на шег те ри
то ри јал ног су ве ре ни те та и омо гу ћа ва ње њи хо вим тру па ма да 
се по на ша ју као од ку ће на на шој зе мљи.

У вој ној ба зи у Деј то ну, ме ђу тим, Ми ло ше вић и срп ска 
де ле га ци ја су би ли из ло же ни сва ко днев ним ком би на ци ја
ма вр хун ских пси хо ло шких при ти са ка на Ср бе. Мо же се за
ми сли ти ре пер то ар ко ји ма Пен та гон и оба ве штај не слу жбе 
Ва шинг тер не рас по ла жу у та кве свр хе. Срп ску де ле га ци ју, 
пре ма оче ви ци ма пре го во ра, на ро чи то је им пре си о ни ра ла 
вр то гла ва 3D пре зен та ци ја гра нич не ли ни је из ме ђу Ср ба и 
Му сли ма на по де ло ви ма БиХ.299 

У постдеј тон ској, али и у постми ло ше ви ћев ској Ср
би ји, за чу ђу ју ће дис крет но су ана ли зо ва ни до ку мен ти из 
Деј то на. Рет ко се по ми ње, на при мер, да су Ср би та ко ла ко 
при ста ли на Изет бе го ви ћев не тач ни зах тев за пре го ва ра чем 
са срп ске стра не, „срп ским пред сед ни ком С. Ми ло ше ви ћем”. 
Пре све га, Ми ло ше вић је та да пред сед ник Ју го сла ви је, а не 
299 Из увер љи вог све до че ња ауто ру бив шег ми ни стра спољ них по сло ва Ср би је, 

ве о ма ин те ли гент ног пен зи о ни са ног ди пло ма те и не ка да шњег оба ве штај ца, 
го спо ди на Бран ка Ми ка ши но ви ћа, 1995. го ди не, ко ји је, по по врат ку де ле га
ци је из Деј то на, имао раз го во ре о овој те ми са не ким од чла но ва де ле га ци је, 
оче ви ци ма тих муч них да на, ње го вим при ја те љи ма. То сва ка ко ни је био Ми
ло ше вић, са ко јим је Ми ка ши но вић пре ки нуо сва ку ко му ни ка ци ју још 1992.
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Ср би је, а по том – ја сно је да он има пра ва да пре го ва ра у име 
бо сан ских Ср ба са мо до гра ни це ко ја је до го во ре на на за јед
нич ком са стан ку Ср ба из РС и Ср би је, ко ји је одр жан уз при
су ство Па три јар ха Па вла у вој ној ви ли у око ли ни Бе о гра да.300

Деј тон је пот пи сао не ле ги ти ман пред став ник Ср ба из 
Бо сне, без об зи ра на оне пот пи се о де ле ги ра њу те функ ци је 
ње му, ко је су срп ски ли де ри из БиХ пот пи са ли пред ње гов 
по ла зак у Деј тон, у Бе о гра ду, у при су ству Па три јар ха Па вла. 
Сје ди ње не др жа ве су чи та во пре го ва ра ње за сно ва ли, да кле, 
на фал си фи ко ва њу ре пре зен та тив но сти Ми ло ше ви ћа, ру ше
ћи без ком плек са све узу се ан глосак сон ске тра ди ци је ме ђу
на род ног пра ва. 

Ми ло ше ви ћа ће срп ска исто ри ја и стручњаци за ге о
по ли ти ку у бу дућ но сти мо ра ти да „про тре су“ кроз си то деј
тон ских до ку ме на та, ко је је пот пи сао у но вем бру 1995., по сле 
20 да на спе ци фич ног кућ ног при тво ра у вој ној ба зи PајтПа
тер сон. Ми ло ше вић ни је смео ни на ко ји на чин да при ста не 
на усло ве пре го во ра, ни је смео да до зво ли да бу де ста вљен у 
та ко не до сто јан стве не усло ве пре го ва ра ња. Ауто ру, у сва ком 
слу ча ју, ни је по знат сли чан при мер ни по да шта ва ња и по ни
жа ва ња јед не стра не у ва жним ме ђу на род ним пре го во ри ма.

Још је је дан ва жан де таљ па жљи во „крч ка ног“ деј тон
ског пре го ва ра ња, ко ји све до чи о Ва шинг тер ни ном то тал ном 
при ста ја њу уз Му сли ма не и Хр ва те, про тив свих ин те ре са 
Ср ба, са обе ју стра на Дри не. То је пи та ње Два на ест та ча ка 
ми ров ног про гра ма у Бо сни бо сан ског пред сед ни ка Изет бе го
ви ћа, ко је, на ве ли ко из не на ђе ње јав но сти об ја вљу је „The Wall 
Stre et Jo ur nal Euro pe”, у свом из да њу од 23. ав гу ста 1995., ко је 
је овај об зна нио 18. ав гу ста. 

У том ча су ни ко ме ђу во ђа ма Ср ба у БиХ, као ни ме ђу 
Ми ло ше ви ће вом еки пом у Бе о гра ду, ни је обра ћао па жњу на 
300 Под пред сед ник РС, др Би ља на Плав шић, по ве ри ла је то ком ра та у БиХ овом 

ауто ру да је та да пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше вић, на кра ју тог ва жног 
до го во ра са Па ти јар хом Па влом, њу лич но за па њио, јер је по љу био ве ли
ки крст у Па три јар хо вој ру ци, што је го то во не ве ро ва тан до га ђај у жи во ту 
Ми ло ше ви ћа. Љу бље ње кр ста би ло је и сим бо лич на за кле тва да де ла гат свих 
Ср ба у Деј то ну, син рас по па, Сло бо дан Ми ло ше вић, не ће из не ве ри ти пре го
ва рач ки оквир до го во рен том при ли ком. Но, упра во је учи нио обр ну то, ни је 
одр жао обе ћа ње до кле сме да иде у пре го во ри ма, а ода кле не сме да при ста је 
ни на шта. Ваљ да ће не ко од при сут них на том са стан ку уско ро и оба ве сти ти 
на шу јав ност о че му је би ла реч, ка ква је тра гич на ве ро лом ност Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа би ла у пи та њу.
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ову, по ка за ће се, из у зет но ва жну ин ди ка ци ју бу ду ћих до га
ђа ја. Про фе сор Би ља на Плав шић, та да пот пред сед ни ца Ре
пу бли ке Срп ске, Пред сед ни ца Ре пу бли ке Срп ске, лич но је 
ука зи ва ла ауто ру, у ви ше на вра та по сле Деј то на: „Пре го во ри 
и Спо ра зум у Деј то ну су ре зул ти ра ли по на вља њем, го то во у 
реч пре ци зно, свих та ча ка Изет бе го ви ће вог пред ло га из ав гу
ста. Ту је не до ста ја ла тек тач ка о Брч ком. Све је већ би ло 
уна пред при пре мље но и Ср би су при ста ли на све са чим су Му
сли ма ни до шли у Деј тон”.301

Неоправданоје, ме ђуисто ри ча ри маса да шњо стико јисе
ба вера томуексЈу го сла ви ји,за не ма ренуана ли зиовајИзет
бе го ви ћев до ку мент. Уње му је, на при мер, ја сно и да иза
му сли ман ског пред сед ни ка сто ји Ислам ска кон фе рен ци ја,
свет ско ре пре зен та тив но те лому сли ман скеУме. Тон ко јим
Изет бе го вићна ја вљу јебу ду ћепре го во ре,нео би чанјезата
квевр степо ли тич кихдо га ђа ја.Тоје,пре,свена ред бадона
ред бе,очи тосу ге ри са наизкру го вауВа шинг то нуиуИслам
ској кон фе рен ци ји.Ми ло ше вић је, ре зул та тиСпо ра зу ма то
по твр ђу ју,вр лоди сци пли но ва нопот пи саосвеовепред ло ге 
 на ред беАли јеИзет бе го ви ћа.

ТекстПред ло гако ји„Тhe Wall Stre et Jo ur nal Euro pe”на
сло вљенје: „Са ра јев ске тач ке су основ ни са стој ци”. Сле ди
ми ров нипро грамуБо сниу12та ча ка,об ја вљен18.ав гу ста: 

1. „Сва ко ми ров но ре ше ње мо ра да се за сни ва на су ве
ре ни те ту и те ри то ри јал ном ин те гри те ту Ре пу бли ке Бо сне 
и Хер це го ви не. Ср би ја би тре ба ло да при хва ти обо стра но 
при зна ва ње свих др жа ва по сле рас па да бив ше Ју го сла ви је. 

2. План Кон такт гру пе из ју ла 1994. је и да ље ва ли дан за 
нас. Ми ми сли мо да би то тре ба ло да бу де и за ње го ве ауто ре. 
Ми смо, од по чет ка, при хва ти ли мо гућ ност ма њих пре и на че
ња у овом пла ну. Ми их при том при хва та мо под усло вом да 
ин тер на ски ца ма пе, би ло у ква ли та тив ним или кван ти та
тив ним пој мо ви ма, не мо же да бу де ма ње по вољ на за нас не го 
што је са да шња ма па Кон такт гру пе; 

3. У окви ру Оп се жног Ми ров ног Пла на, пи та ње Са ра
је ва тре ба да бу де уре ђе но. По сле Сре бре ни це и Же пе, ми 

301 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ма ли пој мов ник ге о по ли ти ке, Цен тар 
за ењо по ли тип ке сту ди је “Ју го и сток“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о
град, 2004.
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ни смо спрем ни да има мо Са ра је во ко јим упра вља ју Ује ди ње
не на ци је; 

4. Пи та ње Бо сне је пи та ње де мо кра ти је. Ми при зна је
мо јед на ка пра ва Ср би ма у Бо сни, али не пра ва ре жи му Па ла. 
Тај ре жим, по што је за сно ван на ге но ци ду, тре ба да бу де или 
вој но по ра жен, или изо ло ван. Ми смо спрем ни да по но во пре
го ва ра мо са вођ ством срп ског на ро да, ко ји ће при хва ти ти 
еле мен тар на пра ва несрп ског ста нов ни штва у Бо сни и Хер
це го ви ни и ко ји ће се по на ша ти у скла ду са нор ма ма по на ша
ња ци ви ли зо ва ног све та. До тог вре ме на, ни ко у све ту не ма 
пра ва да ди рект но или ин ди рект но по др жа ва ре жим Па ла, 
по што би то зна чи ло по др шку ге но ци ду и зло чи ну; 

5. По што би пот пи си ва ње ми ра у ово вре ме за ко чи ло 
ин те гри са ње Бо сне и Хер це го ви не вој ним сред стви ма, уста
во твор ни до го во ри о БиХ не тре ба да са др же ни шта што 
би мо гло да на шко ди ње ној мир ној ре ин те гра ци ји у бу дућ но
сти. То мо ра да са др жи све што омо гу ћу је ту ин те гра ци ју 
и по себ но:

– га ран ци ју људ ских пра ва и сло бо да, укљу чу ју ћи сло бо
ду кре та ња љу ди и до ба ра;

– пра во из бе гли ца на по вра так сво јим до мо ви ма;
– пра во на при ват ну имо ви ну и оба ве зу вра ћа ња кон фи

ско ва не имо ви не, или иле гал но узур пи ра не имо ви не.
Ме ђу на род на су пер ви зи ја би ће обез бе ђе на за по што ва

ње пра ва са тог аспек та. Ми не при зна је мо би ло ка кве ре фе
рен ду ме одр жа не на де ло ви ма те ри то ри ја под усло ви ма ет
нич ког чи шће ња и те ро ра. 

1. Рат ни зло чи ни би ће да ље жу стро про га ња ни и тај 
про цес тре ба ло би да да се ин тен зи ви ра и убр за; 

2. При ме ну ми ров ног пла на тре ба ло би да га ран ту ју 
вој не сна ге Кон такт гру пе од пет зе ма ља чла ни ца. По што 
су Сје ди ње не др жа ве Аме ри ке ини ци ја тор но ве ми ров не ини
ци ја ти ве, зна чај не аме рич ке сна ге тре ба ло би та ко ђе да се 
укљу че. Срп ско по вла че ње на ин тер не гра ни це раз гра ни че ња 
тре ба ло би да се ком пле ти ра у окви ру пе ри о да не ду жег од 
се дам да на од да ту ма пот пи си ва ња ми ров ног спо ра зу ма, под 
прет њом си ле. Гра ни це из ме ђу Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је и 
Цр не Го ре би ће ефи ка сно за пе ча ће не све док се ми ров ни план 
пот пу но не ис пу ни; 
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3. Зе мље пот пи сни це ће ус по ста ви ти спе ци јал ни фонд 
за об но ву ра том по го ђе не Бо сне. Са ме ове зе мље ће зна чај но 
до при не ти овом фон ду; 

4. Зе мље пот пи сни це ће по др жа ти и по ли тич ки и ма
те ри јал но ја ча ње фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и учи ни ће 
све да до при не су по бољ ша њу јед на ких од но са из ме ђу Ре пу бли
ке Хр ват ске и Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. 

5. Пре го во ре са срп ске стра не тре ба ло би да во ди пред
сед ник Ср би је Сло бо дан Ми ло ше вић. Ако Ср би од би ју план, 
или га при хва те а не при ме не, ем бар го на оруж је про тив Бо
сне би ће по диг нут и дру ге ме ре си ле би ће пред у зе те про тив 
срп ске ар ми је Па ла. Санк ци је про тив Ср би је ће се за о штри
ти; 

6. Пот пи сни ци ми ров ног спо ра зу ма ће по ма га ти Бо сни 
и Хер це го ви ни да ефи ка сно обез бе де сво ју од бра ну у бу дућ но
сти. Они ће та ко ђе по др жа ти члан ство Бо сне и Хер це го ви не 
у ММФу, Свет ској бан ци и дру гим ме ђу на род ним ор га ни за
ци ја ма гло бал не и ре ги о нал не ва жно сти; 

7. Ми ров ни спо ра зум, по ред то га што је пот пи сан од 
не по сред но за ин те ре со ва них стра на, тре ба ло би да бу де пот
пи сан и од пред став ни ка чла но ва Кон такт гру пе и та ко ђе 
од пред став ни ка Ислам ске Кон фе рен ци је, име но ва ног од те 
ор га ни за ци је“.302

За илу стра ци ју тврд ње ка ко је Ми ло ше вић у Деј то ну 
за пра во пот пи сао ула зак НА ТОтру па на срп ску те ри то ри ју 
(а по том се уз јо гу нио и из нео бја шњи вих раз ло га чак упао у 
зам ку бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА ТОа, че ти ри го
ди не ка сни је, је сте и део „Спо ра зу ма из ме ђу СР Ју го сла ви је и 
НА ТО о тран зит ним аран жма ни ма за опе ра ци ју ми ров ног 
пла на”. По себ но део до ку ме на та ко је је Ми ло ше вић пот пи сао 
на све на чи не је зва нич на про па ган да у Бе о гра ду скри ва ла од 
јав но сти. Ни опо зи ци ја се ни је тру ди ла да јав но сти пре до ча
ва шта све прак тич но зна че ове оба ве зе. Не пре ста но се зва
нич но твр ди ло ка ко је Ми ло ше вић го то во ге ни јал но оба вио 
по сао, спа сио зе мљу, до вео до пра вед ног ми ра.303 Ево шта, по
ред оста лог, пред ви ђа тај Спо ра зум:
302 Ви де ти: „The Wall Stre et Jo ur nal Euro pe,” August 23, 1995.

303 Док се у ауто ро вом при ло гу у анек су ви ди Ми ло ше вићев пот пис на спо ра зум 
о бо рав ку и про ла ску НА ТО сна га у и кроз Ср би ју, у књи зи са тим до ку мен
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„Спо ра зум из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ор га
ни за ци је Се вер но а тлант ског пак та (НА ТО) о тран зит ним 
аран жма ни ма за опе ра ци ју Ми ров ног пла на

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да Ор га ни за ци ја се вер но а
тлант ског пак та пла ни ра, у са рад њи са Ује ди ње ним на ци ја
ма, по др шку спро во ђе ња ми ров ног пла на у Бо сни и Хер це го ви
ни, или мо гу ће по вла че ње сна га УН из бив ше Ју го сла ви је, и да 
Ује ди ње не на ци је мо гу да зах те ва ју да се та опе ра ци ја оба ви;

Има ју ћи у ви ду по тре бу да се уста но ве аде кват ни тран
зит ни аран жма ни за из вр ше ње / спро во ђе ње те Опе ра ци је;

По стиг ну та је са гла сност о сле де ћем:
1. У овом Спо ра зу му, сле де ћи из ра зи има ће зна че ње ко је 

им се ов де да је:
 – „Опе ра ци ја“ озна ча ва по др шку, спро во ђе ње, при пре

му и уче шће НА ТО и осо бља НА ТО у ми ров ном пла ну 
у Бо сни и Хер це го ви ни, или у мо гу ћем по вла че њу сна
га УН из бив ше Ју го сла ви је;

 –  „Осо бље НА ТО озна ча ва ци вил но и вој но осо бље Ор
га ни за ци је се вер но а тлант ског пак та, са из у зет ком 
ло кал но унајм ље ног осо бља;

 – „НА ТО“ озна ча ва Ор га ни за ци ју се вер но а тлант ског 
пак та, ње на по моћ на те ла, њен вој ни штаб и све 
ње не кон сти ту тив не на ци о нал не еле мен те/ је ди ни
це ко је ра де на по др шци, при пре ми и уче шћу у Опе
ра ци ји.

2. Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ће до зво ли ти 
сло бо дан тран зит коп ном, же ле зни цом, во дом или ва зду хом, 
за све осо бље, те рет, опре му и ро бу и ма те ри јал би ло ко је вр
сте, укљу чу ју ћи ту и му ни ци ју по треб ну На то за из вр ше ње 
Опе ра ци је, пре ко те ри то ри је Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
укљу чу ју ћи ту ва зду шни про стор и те ри то ри јал не во де Са
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

3. Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ће да обез бе ди, 
или ће по мо ћи да се обез бе де, по нај ни жој це ни, објек ти и 
услу ге ко ји су, по ми шље њу НА ТО, ну жни за тран зит.

ти ма, об ја вље ној у Бе о гра ду, ауто ри су, нај ве ро ват ни је на при ти сак вла сти, 
„из бри са ли“ Ми ло ше ви ћев пот пис. Ви де ти: Др Ми ло рад Па вло вић, Др Но
вак По по вић, Се це си ја у ре жи ји ве ли ких си ла, ИЦР, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је Бе о град, 1996.
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4. НА ТО ће би ти из у зет од под но ше ња ин вен та ра и 
дру ге уоби ча је не ца рин ске до ку мен та ци је о осо бљу, опре ми, 
ма те ри ја лу и на мир ни ца ма ко ји ула зе, из ла зе, или про ла зе 
кроз те ри то ри ју Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ра ди по др шке 
Опе ра ци ји. Вла сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ће свим по
год ним сред стви ма олак ша ти све по кре те осо бља, во зи ла и/
или снаб де ва ња у лу ка ма и на аеро дро ми ма и пу те ви ма ко је 
се за то ко ри сте. Во зи ла, бро до ви и ва зду хо пло ви у тран зи
ту не ће под ле га ти про пи си ма за ре ги стра ци ју и ко мер ци јал
но оси гу ра ње. НА ТО ће би ти до зво ље но да ко ри сти аеро дро
ме, пу те ве и лу ке без пла ћа ња ца ри не, да жби на, пу та ри на 
и слич них тро шко ва. НА ТО не ће зах те ва ти из у зе ће од ра
зум них на пла та за тра же не и до би је не услу ге, али се не ће до
зво ли ти да тран зит бу де оме тан пре го во ри ма за на пла ту 
та квих услу га. НА ТО ће уна пред оба ве сти ти Вла ду Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је о на чи ну тран спор та. О пу ту ко ји ће се 
ко ри сти ти би ће по стиг нут за јед нич ки спо ра зум.

5. Од ред ба Кон вен ци је о при ви ле ги ја ма и иму ни те ти ма 
Ује ди ње них на ци ја од 13. фе бру а ра 1946., ко ја се од но си на екс
пер те у ми си ја ма, при ме њи ва ће се, mu ta tis mu tan dis, на осо
бље НА ТО ко је уче ству је у Опе ра ци ји, осим ако овај Спо ра зум 
не пред ви ђа друк чи је. По ред то га, НА ТО, ње го ва имо ви на и 
сред ства ће ужи ва ти при ви ле ги је и иму ни те те ко је од ре ђу је 
по ме ну та Кон вен ци ја и ко ји су од ре ђе ни у овом Спо ра зу му.

6. Све осо бље ко је ужи ва при ви ле ги је и иму ни те те по 
овом Спо ра зу му по што ва ће за ко не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го
сла ви је уко ли ко је по што ва ње по ме ну тих за ко на у скла ду са 
по ве ре ним му за дат ком/ман да том и уз др жа ва ће се од ак тив
но сти ко је ни су у скла ду са при ро дом Опе ра ци је.

7. Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је схва та по тре бу 
за екс пе ди тив ним про це ду ра ма ула за и из ла за осо бља НА ТО. 
Осо бље НА ТО ће би ти из у зе то од про пи са за па со ше, ви зе и 
при ја вљи ва ње ко ји се при ме њу ју на стран це. Осо бље НА ТО ће 
но си ти ис пра ве за иден ти фи ка ци ју ко је мо же да по ка зу је вла
сти ма Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је на зах тев, али се не ће 
до зво ли ти да та кви зах те ви оме та ју, или од ла жу, тран зит.

8. Вој но осо бље НА ТО ће нор мал но но си ти уни фор ме, 
а осо бље НА ТО мо же да по се ду је и но си оруж је, ако је на то 
овла шће но на ред ба ма. Вла сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
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ће при хва ти ти као ва же ће, без так си, или да жби на, во зач ке 
до зво ле, ко је су осо бљу НА ТО из да ле вла сти у њи хо вим зе мља
ма.

9. НА ТО ће би ти до зво ље но да ис ти че за ста ву НА ТО 
и/ или на ци о нал не за ста ве сво јих кон сти ту тив них на ци о
нал них еле ме на та/је ди ни ца на би ло ко јој уни фор ми НА ТО, 
на тран спорт ним сред стви ма и објек ти ма.

10. Вој но осо бље НА ТО ће под овим окол но сти ма и у сва
ко вре ме би ти под ис кљу чи вом ју рис дик ци јом сво јих на ци о
нал них еле ме на та за све кри вич не и ди сци плин ске пре кр ша
је ко је би мо гло по чи ни ти у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји. 
НА ТО и вла сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ће се ме ђу соб но 
по ма га ти у спро во ђе њу над ле жно сти.

11. У свој ству екс пе ра та у ми си ји, осо бље НА ТО ће 
би ти иму но од лич них хап ше ња, или за др жа ва ња. Гре шком 
ухап ше но, или за др жа но осо бље НА ТО би ће од мах пре да то 
вла сти ма НА ТО.

12. Осо бље НА ТО и ње го ва по крет на имо ви на у тран
зи ту кроз Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју ће би ти из у зе ти од 
свих по ре за Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

13. НА ТО ће би ти до зво ље но да ко ри сти соп стве не те
ле ко му ни ка ци о не слу жбе. То ће укљу чи ти пра во да ко ри сти 
сред ства и услу ге ко је омо гу ћу ју пу ну спо соб ност ко му ни ци
ра ња, и пра во на бес плат но ко ри шће ње чи та вог елек тро маг
нет ског спек тра за ту свр ху. У спро во ђе њу тог пра ва, НА ТО 
ће уло жи ти све ра зум не на по ре да се ко ор ди ни ше са од го ва
ра ју ћим ор га ни ма Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, и да узме у 
об зир њи хо ве по тре бе и зах те ве.

14. Од штет ни зах те ви за ште ту, или по вре де на не те 
др жав ном осо бљу, или имо ви ни, или при ват ном осо бљу или 
имо ви ни у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, под но си ће се пре
ко др жав них вла сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од ре ђе ном 
пред став ни ку НА ТО.

15. Уко ли ко не ма прет ход ног ре ше ња, спо ро ви у по гле ду 
ту ма че ња, или при ме не овог Спо ра зу ма ре ши ће се из ме ђу Са
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и пред став ни ка НА ТО ди пло мат
ским сред стви ма.
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16. Од ред бе овог Спо ра зу ма ће да ва же и за ци вил но и 
вој но осо бље, имо ви ну и сред ства на ци о нал них еле ме на та/ је
ди ни ца зе ма ља НА ТО ко је де лу ју у ве зи са Опе ра ци јом, или у 
ве зу са по мо ћи ци вил ном ста нов ни штву, али ко је оста ју под 
на ци о нал ном ко ман дом и кон тро лом.

17. До дат ни аран жма ни мо гу да се за кљу че ра ди раз ра де 
де та ља Опе ра ци је, узи ма ју ћи у об зир и њен да љи раз вој.

18. Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ће пру жи ти, за 
тран зит, др жа ва ма ван НА ТО и њи хо вом осо бљу ко је уче
ству је у Опе ра ци ји исте при ви ле ги је и иму ни те те ко ји се 
овим Спо ра зу мом да ју др жа ва ма НА ТО и њи хо вом осо бљу.

19. Од ред бе овог Спо ра зу ма оста ће на сна зи до за вр
шет ка Опе ра ци је, или ка ко Стра не дру га чи је до го во ре.

20. Овај Спо ра зум сту па на сна гу по пот пи си ва њу.
Да но у ба зи РајтПа тер сон, Оха јо, 21. но вем бра 1995. и
у на дан1995.

 
 За Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју                     За Ор га ни за ци ју  
С. Ми ло ше вић, сво је руч но“              се вер но а тлант ског пак та

НА ТО је у Деј то ну исто вре ме но пот пи сао три спо ра зу
ма у Анек су 1А са Бо сном и Хер це го ви ном, Хр ват ском и СР 
Ју го сла ви јом. Са БиХ је Спо ра зум са др жа вао 23 тач ке, са Хр
ват ском та ко ђе 23 тач ке, а са Ср би јом 20.304

Ка да се па жљи во о овим де та љи ма раз ми сли, оста је 
сна жан ути сак о чуд ној ко ор ди на ци ји по ли тич ких по те за на 
ли ни ји Са ра је во  Ва шинг тон  Бе о град у лет њим ме се ци ма 
1995. И до га ђа ји ко ји су прет хо ди ли Сре бре ни ци, па и од лу ка 
да се кре не у ту опе ра ци ју баш та да, оста ју за да так за бу ду
ће исто ри ча ре. Пре ви ше бо де у очи чи ње ни ца да је Сре бре
304 Аутор ко ри сти фо то ко пи ран при ме рак пи сма Ма длен К. Ол брајт, стал ног 

пред став ни ка САД у ОУН, од 29. но вем бра 1995, на сло вље ног Ге не рал ној 
скуп шти ни, Пе де се том за се да њу. На слов ори ги на ла је: „Let ter da ted 29 No
vem ber 1995 from the Per ma nent Re pre sen ta ti ve of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca 
to the Uni ted Na ti ons ad dres sed to the Sec re tary  Ge ne ral.“ Ову фо то ко пи ју је 
бив ши ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је, Г. Бран ко Ми ка ши но вић до био 
из сво јих по у зда них из во ра, вр ло бр зо по на стан ку до ку мен та, то ком де цем
бра 1995. У Анек су ове сту ди је на ла зе се не ко ли ке стра ни це овог до ку мен та. 
За ни мљи во је да су при ста ли це Ми ло ше ви ћа, у поменутом из да њу са до ку
мен ти ма из Деј то на, об ја ви ли и овај до ку мент, али су фал си фи ко ва ли крај, 
у ко ме, у срп ској вер зи ји, не ма Мло ше ви ће вог пот пи са, док се он на ла зи у 
овом аме рич ком при мер ку. 
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ни ца тек три не де ље прет хо ди ла Опе ра ци ји Олу ја у Книн ској 
Кра ји ни, ко јом су Ср би за у век ет нич ки очи шће ни из те обла
сти. Бу дућ ност ће сва ка ко по ка за ти ди рект ну ве зу „Опе ра
ци је Сре бре ни ца” и „Олу ја”, то јест да су спољ ни по ли тич ки 
и оба ве штај ни фак то ри од и гра ли ту пер верз ну игру, а да су 
ло кал ни фак то ри, као и увек, са мо са у че ство ва ли. Не до ступ
ност свих до ку ме на та, али и ис кре них све до чан ста ва, за сад 
не оправ да ва ју ове тврд ње, али и данас има до вољ но ин ди ци
ја за сум ње о ве ли ким по ли тич ким игра ма у окон ча ва њу ра та 
у БиХ. Сва ка ко да Изет бе го вић, Туђ ман, Ми ло ше вић и Ср би 
из Бо сне у то ме ни су би ли пре суд ни чи ни лац, pri me mo vers, 
већ тек ма ли игра чи, players, ка ко на ла жу пра ви ла гло бал них 
стра те ги ја. 

Ма ње по зна та је и так ти ка „вир ту ел не ди пло ма ти је,” 
ко јом су Аме ри кан ци, ве о ма успе шно, ма ха ли то ком три не
де ље до бро ма ски ра ног ро би ја шког бо рав ка пре го ва ра ча у 
Ба зи РајтПа тер сон. На и ме, вр шен је сво је вр стан пси хо ло
шки при ти сак де мон стра ци ја ма тех но ло шке су пер и ор но сти 
САД и фа сци ни ра ња lоwtech по ли ти ча ра са Бал ка на. Та ко 
су аме рич ки пре го ва ра чи до во ди ли Ми ло ше ви ћа и оста ле до 
моћ них ком пју те ра да по гле да ју тро ди мен зи о нал не вир ту ал
не ани ма ци је те ре на. На тај на чин су раз ре ши ли и пи та ње 
пре го ва рач ког ћор со ка ка око ши ри не ко ри до ра ко ји је по
ве зи вао му сли ман ско кон тро ли са но Го ра жде са Са ра је вом, а 
ко ји су оп ко ља ва ли Ср би. Сје ди ње не др жа ве су тра жи ле за 
Му сли ма не пет ми ља ши ри не за ко ри дор, а Ср би да ва ли две. 
Де мон стри ра ју ћи тех но ло ги ју та ко зва не ди ги тал не кон вер
ген ци је, аме рич ки тим је нај пре ди ги та ли зо вао, а он да сто
пио два се та по да та ка, са те лит ске сним ке зо не око Го ра жда и 
ин фор ма ци ју о ви си ни те ре на. Ство ре на је је дин стве на ди ги
та ли зо ва на ба за по да та ка. Он да је ко ри шћен про грам зва ни 
Po wer sce ne, да би се ство рио вир ту ал ни тро ди мен зи о нал ни 
при каз спор ног про сто ра. За тим су вир ту ал но “про во за ли” 
срп ске пре го ва ра че дуж де мар ка ци о не ли ни је. Ка да је за са
мо не ко ли ко ми ну та овај ћор со как са вла дан (а Ср би уви де ли 
да и да ље мо гу да до ми ни ра ју ко ри до ром са окол них бр да), 
нај зна чај ни ји ре зул тат мо жда је би ло на ме та ње ин фор ма тив
не до ми на ци је над срп ским пре го ва ра чи ма. Је дан од чла но ва 
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де ле га ци је РС (ве ро ват но се ми сли на Мом чи ла Кра ји шни ка 
 прим. З. П. П.) је био вид но и звуч но уз бу ђен ви си ном и сте
пе ном аме рич ког по зна ва ња си ту а ци је, све до по је ди нач них 
ку ћа и ме ста о ко ји ма су Аме ри кан ци по се до ва ли вр ло ин
тим на зна ња. Аме рич ки пре го ва ра чи су за пра во ре кли: „Ми 
зна мо где жи ви те, и мо же мо та мо да ци ља мо, као што ја сно 
ви ди те“. Та ко је ин фор ма тив на до ми на ци ја ме ре на у пој мо
ви ма пси хо ло шког им пак та, не у тех но ло шким, или кван ти
та тив ним, ме ра ма, по пут про то ка би то ва или ши ри не та ла са. 

Де це ни ју ка сни је, то ком по се те ген сек НА ТОа, Јап де 
Хоп Схе фе ра Бе о гра ду, ју ла 2005., пот пи сан је спо ра зум о 
коп не ним ли ни ја ма ко му ни ка ци је НА ТОа пре ко те ри то ри је 
СЦГ. Спо ра зум је са на ше стра не пот пи сао ми ни стар ино стра
них по сло ва СЦГ, Вук Дра шко вић. „Тај спо ра зум омо гу ћа ва 
сна га ма НА ТОа, укљу чу ју ћи и КФОР, да у слу ча ју по тре бе ре
а гу ју би ло где у ре ги о ну где су угро же на људ ска пра ва и мир. У 
слу ча ју да се на Ко со ву по но ви на си ље овај спо ра зум олак ша ва 
бр зо ре а го ва ње сна га НА ТОа”, ре као је Дра шко вић.305 Увод у 
прет ход ни до ку мент, ко ји је Ми ло ше вић пот пи сао у Деј то ну 
2005., говори како је не мо гу ће да се ка же ка ко је Вук Дра шко
вић пот пи сао до зво лу НА ТО да се шет ка ју те ри то ри јом Ср
би је. То је већ учи нио пре ње га Сло бо дан Ми ло ше вић, ко га 
је у Деј то ну сло ми ла Ва шинг тер на. Нај фра пант ни ји при мер 
је ан то ло гиј ска сце на ка да Ми ло ше вић до ла зи на са ста нак у 
вој ну ро би ја шни цу, ба зу „РајтПа тер сон”, и за пре па шће ним 
са го вор ни ци ма са оп шта ва „да им да је мо Са ра је во”. Тек та ко, 
“ду ну ло” му, јер је то, зар не, баш ње го ва пр ћи ја, и ту су и ње
го ви пре ци по ко па ни! Или је то плод не из др жи вог при ти ска 
на Ми ло ше ви ћа, о ко ме до да нас ни ко ни је све до чио, а аутор 
се на да да би то је ди но мо гла да учи ни, евен ту ал но, др Мир ја
на Мар ко вићМи ло ше вић у сво јим ме мо а ри ма.

305 Ви де ти: „Спо ра зум са НА ТОом“, По ли ти ка, Б92, БЕ ТА, 18. 07. 2005.
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Шесто поглавље

Последицe НАТО рата против Срба - годину дана 
касније, четрнаест година касније

VI. 1. Рат хај-тек Вашингтерне 
и лоу-тек Срба 1999. године  

Рат про тив Ср би је 1999. био је ку ка вич ки рат Ва шинг
тер не  Ва шинг то на и 18 ва зал ских зе ма ља чла ни ца Али јан
се, про тив јед не ма ле не зе мље од 7.5 ми ли о на ста нов ни ка. Тај 
рат high tech на па да ча про тив low tech бра ни о ца (Ви ри лио) 
имао је и зна чај не екс пе ри мен тал не ди мен зи је: од са те ли та, 
на па да на ЕПС, до по нов ног те сти ра ња оси ро ма ше ног ура
ни ју ма и не ве ро ват но агре сив ног ко ри шће ња ме ди ја про тив 
Ср ба. Ево јед не ин те лек ту ал не бе сми сли ца ко ја је об и шла 
свет. „Вар вар ство то тална ци о на ли зма је за пра во за по че ло 
ужас”, на пи сао је свет ски по зна ти со ци о лог Ед гар Мо рен у 
па ри ском ре фе рент ном днев ни ку „Le Mon de”, не по сред но по 
пре стан ку бом бар до ва ња Ср би је . 

Нон ша лант ни за кљу чак, прав да ње пред гро зо мор ном 
упо тре бом оси ро ма ше ног ура ни ју ма про тив ци ви ла, а све 
под пла штом „ху ма ни тар не ин ге рен ци је”. Да ли се слав ни со
ци о лог ба рем ма ло из не на дио оси ро ма ше ним ура ни ју мом у 
бом ба ма ко је је са то ли ко ра до сти ис пра ћа ла ин те лек ту ал на 
ели та Фран цу ске и све та, па и он, пер ја ник НА ТО  кр ста ше
ња про тив „фа ши зо ва них” Ср ба? Пи та ње је, сма трам, ви ше 
не го на ив но и од го вор је: ни је ни Мо рен, као ни оста ли ин
те лек ту ал ци, оп те ре ћен би ло ка квом гри жњом са ве сти. На 
жа лост, аутор сма тра да је и Мо рен пао на ин те лек ту ал ном 
ис пи ту и по ка зао не ра зум ни и не до стој ни став спрам очи те 
кри ми нал не по ли ти ке Ва шинг тер не.

Овај ци тат на по чет ку је још јед на илу стра ци ја ва тре
ног рат ног до при но са „пе тог ро да ар ми је НА ТОа”, ви ђе них 
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за пад них ин те лек ту а ла ца, сро за них на прет ход ни цу бом бар
де ра са бом ба ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом.306

За пад ни ин те лек ту ал ци ових го ди на нео до љи во ту жно 
на ли ку ју ста љи ни стич кој ин те лек ту ал ној ели ти, ко ја је де
це ни ја ма са у че ство ва ла у за ти ра њу ду ха ру ског и дру гих ис
точ но е вроп ских на ро да, и у фи зич кој ли кви да ци ји ми ли о на. 
За пад ни ин те лек ту ал ци су ово га пу та би ли са у че сни ци уда ра 
на Ср бе у под му клом ра ту 1999., ове ри о ци вој них ак ци ја НА
ТО са ве за. 

За јед нич ки по сао бом бар до ва ња Ср ба оба вљен је са де
ли мич ним успе хом, јер ни су ра зо ри ли Бе о град, ка ко су мно
ги, по пут аме рич ког ге не ра ла Шор та, при жељ ки ва ли. Али, 
ус пе ли су да оку пи ра ју Ко смет и при пре ме га за де фи ни тив
но от це пље ње од ма ти це Ср би је. По себ но по гла вље, од ко
га се до бра но за зи ре у 19 зе ма ља ко је су „хе рој ски” на па ле 
Ср бе, је су еко ло шке по сле ди це бом бар до ва ња. Ни еко ло ги сти, 
ни јав но ст За па да (али ни на ша), ни су су штин ски ушли у те
му број них за га ђи ва ња Ср би је. Онај истин ски шок до жи ве ће 
се јед но га да на ка да про го во ре сви ко ји су нам „сер ви ра ли” 
ра зна за га ђе ња, и ко ји су тро ва ли чи тав жи ви свет у Ср би
ји. Ло гич ни за кљу чак про и за шао је из чи ње ни це о ко јој се 
ни код нас не го во ри до вољ но: пот пу но је не при ро дан по раст 
ма лиг ни те та код ста нов ни штва у Ср би ји од вре ме на бом бар
до ва ња, и те шко да се он мо же ту ма чи ти је ди но укуп но ви со
ко стре сном си ту а ци јом у ко јој као на род жи ви мо го ди на ма. 
Се ти мо се са мо Ви јет на ма и то тал ног уни ште ња ње го ве фло
ре, фа у не, као и ви ше де це ниј ског не ви дљи вог пла ћа ња це ха 
ра ту код Ви јет на ма ца, са енорм ним по ра стом кон ге ни тал них 
мал фор ма ци ја, ире вер зи бил них оште ће ња код но во ро ђе них. 
Ви јат нам ски на род био је из ло жен не ху ма ним и не до зво ље
ним хе миј ским сред стви ма ко ја и да нас про у зро ку ју те шке 
ин ва лид но сти.

У пре сти жном не мач ком ча со пи су „Европ ска без бед
ност,” oбјављен је и текст из ве сног не мач ког еко ло шког пред
став ни ка Фи ше ра у се ди шту ЕУ у Бри се лу. У есе ју „Ко со во и 
ште те у људ ској сре ди ни”, Фи шер упо зо ра ва на обим еко  

306 По на шој кла си фи ка ци ји са вре ме ног ра то ва ња, осим кла сич на три ро да ар
ми је, НА ТО је успе шно лан си рао и че твр ти  ме ди је, као и пе ти род  НВО, 
невла ди не ор га ни за ци је, уз по др шку ис так ну тих спе ци ме на ин те лек ту ал не 
кла се у сво јој слу жби.
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ка та стро фе, ко ја до во ди у опа сност мно го ши ри ге о граф ски 
по јас од Ср би је. Он кон ста ту је да „ЕУ не ма ни ка кав кон крет
ни ефи ка сни план за са ни ра ње на мер но про у зро ко ва не ште
те.“ Са зна је мо пре ко Фи ше ра и за РЕЦ (Ре ги о нал ни цен тар 
у цен трал ној и ис точ ној Евро пи). Овај Цен тар, са се ди штем 
у Бу дим пе шти, из ра дио је за Европ ску Ко ми си ју из ве штај о 
кон крет ним по сле ди ца ма бом бар до ва ња Ср би је. Њи хо ва 
еки па бо ра ви ла је, од мах по окон ча њу ра та, 10 да на на Ко со ву 
и по Ју го сла ви ји. Ка ко Фи шер ка же, „вра ти ли су се са те ре на 
ужа сну ти: зе мљи ште, во де, ва здух до сти гли су сте пен за га
ђе ња ко ји оне мо гу ћу ју здра ву по љо при вре ду и уз га ја ње сто ке 
за ду жи вре мен ски пе ри од.“ Кон ста то ва ли су да су из бе гли це 
у из бе глич ким зо на ма по Ко со ву, али и Ма ке до ни ји и у Ал
ба ни ји, иза зва ли и са ми ми ни еко ло шке ка та стро фе, се ку ћи 
шу ме да би до шли до огре ва, или по ди гли ко ли бе.307

Ко ми си ја ЕУ, REC, ука зу је пре све га на ми ли о не то на ра
су те наф те из сру ше них ка па ци те та пе тро хе ми ја у Но вом 
Са ду и Пан че ву. На во де и „ми ли он то на ра зних хло ро ки се
ли на, сто то на амо ни ја ка,“ ко ји су оте кли у Ду нав и про ши
ри ли за га ђе ње до Ру му ни је и Бу гар ске. Ме ре ња тих за га ђе
ња про сто су за пре па сти ла чла но ве ко ми си је REC. Фи шер 
ука зу је и на ре ше ност Ко ми си је ЕУ да се пре све га по мог не у 
еко ло шкој об но ви пре све га Ко со ва. То ће би ти тест за Евро
пу, ка же он, да од лу ке из Ам стер да ма ко је се ти чу еко ло ги је, 
не бу ду са мо мр тво сло во на па пи ру. И Фи ше ров за кљу чак: 
„Ста нов ни штво рат них зо на не ће мо ћи да по но во про на ђе 
до сто јан ствен жи вот ако се не по пра ви еко ло шка си ту а ци ја. 
Дра ма ти зо ва но од ре ђи ва ње јед ног ше фа спе ци јал не ми си је за 
Ко со во не ће са мо по се би би ти до вољ но”.

Ме ђу тим, ни јед на ко ми си ја ЕУ, ни ти би ло ко ја НВО 
фор ма ци ја, ни ти зна чај ни еко ло шки по крет, ни су у до вољ ној 
ме ри до да нас сиг на ли зо ва ли дра ма тич но за га ђи ва ње Ср би је 
бом ба ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Ми са да зна мо да су 
вој ни ци Али јан се, нај ви ше Аме ри кан ци, Фран цу зи, Нем ци и 
Ен гле зи, има ли стрикт на на ре ђе ња и де таљ не ма пе ко ји их 
опо ми њу да не за лу та ју у зо не у ко ји ма је НА ТО си пао то ва ре 
ових не до зво ље них бом би. Мно ге су ин ди ци је да зе мљи ште 
Ко со ва за ду ги пе ри од не ће би ти здра ва сре ди на и да ће мно
307 Ви де ти: “Euro pa ische Sic her he it” no. 10\1999.,
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ги ма лиг ни те ти по ка за ти у на ред ним го ди на ма пра ве ди мен
зи је овог нај под му кли јег ви да ра то ва ња.

Но, ге о стра те ги ја и ге о по ли ти ка, као и вој не ана ли зе, 
су обла сти у ко ји ма се хлад но ана ли зу ју про ме не и до стиг
ну ћа вој не опе ра ци је и ра та, и го то во се не обра ћа па жња на 
људ ске пат ње и гу бит ке. Мно ги ге о стра те зи, вој ни и ди пло
мат ски ана ли ти ча ри, та ко већ ме се ци ма про у ча ва ју и би лан
си ра ју опе ра ци ју про тив Ср ба и пред ви ђа ју пр ве го ди не XXI 
сто ле ћа на ексју го сло вен ском про сто ру. 

Ра ди бо љег спо зна ва ња не при јат них пер спек ти ва ко је 
се ја вља ју на об зор ју срп ског на ци о нал ног (и да ље по ги бељ
но раз је ди ње ног) XXI ве ка, на чи ни ли смо овај пре глед до ми
нант них ми шље ња из кри ла За пад не Али јан се. Убе ђе ни смо, 
као и увек, у ко ри сност на шег су о ча ва ња са свим но вим иза
зо ви ма, ма ка ко не при јат ни би ли. Тач но ди јаг но сти ко ва ње и 
пред ви ђа ње та ко је тра гич но не до ста ја ло Ср би ма и про те
клих го ди на, као и у чи та вој исто ри ји. Ве ро ват но да смо је
дан од рет ких на ро да ко ји са мо у би лач ки иде „гр лом у ја го де“ 
увек ка да је по треб на про ми шље ност, опре зност, лу ка вост и 
пре да ност очу ва њу на ци о нал не есен ци је у по ги бељ ним вре
ме ни ма. 

Гла со ви са За па да ко ји да нас рас пра вља ју о ра ту про тив 
Ср би је, ма ко ли ко ди со нант ни би ли, са гла сни су у то ме да су 
за пра во они по бед ни ци ове (у мно го ме но вој вр сти) рат не 
опе ра ци је. Пр ва не при јат на исти на за нас је то тал ни по раз 
на тер ми но ло шком пла ну. Нај ве ћи шип тар ски успех, онај ду
го роч ни, у ко ји су уло жи ли де це ни је ло би ра ња ши ром све та 
и знат на фи нан сиј ска сред ства, је сте успе шна лин гви стич пка 
ге ри ла, ко ју су ду го во ди ли про тив Ср би је. То је де фи ни тив
но на сил но угла вљи ва ње у свет ску по ли тич ку тер ми но ло ги ју 
пој ма Ко со ва, уме сто Ко со во. За пра во, Ко со во и Ме то хи ја, ка
ко је ди но ис прав но гла си име но ва ње срп ске ју жне по кра ји не. 

Иза овог срп ског то по ни ма, ко ме је у ал бан ској ва ри
јан ти из ме ње но са мо по след ње сло во (и ко ји на ал бан ском 
је зи ку ни шта шип тар ски не зна чи, не ма за ме ну), сто ји и име
ни ца Ко со вар, ре ду ко ва на у зна че њу са мо на Шип та ре Ал бан
це. Еле гант ним по те зом не ста ју Ср би и из ге о гра фи је, књи
жев но сти, кул ту ре уоп ште, што је знат но по ги бељ ни је за нас 
од исто риј ски тре нут не НА ТО оку па ци је. Но, Ва шинг тер на 
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мо ра да зна ка ко ће срп ски на род за пам ти ти све што је она 
учи ни ла у са мом ге о граф ском ср цу срп ског би ћа, на ро чи то 
атак на срп ски иден ти тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет. Не 
зна мо ко ли ко ће та оку па ци ја тра ја ти, али се исто риј ски гле
да но, не ће ни ма ло при јат но за вр ши ти по „свет ског пај ка на“ , 
Сје ди ње не др жа ве, ви нов ни ка му ка срп ског на ро да на Ју гу.308

Свет је, пер фид но жму ре ћи, до пу стио ову нај о па сни ју 
ди вер зи ју срп ског на ци о нал ног би ћа, при пре ма ју ћи та ко бу
ду ће ен ци кло пе ди је, уџ бе ни ке ге о гра фи је, исто ри је, ко ји ће 
би ти „кул тур но очи шће ни” од сва ког при су ства Ср ба. То ће 
сва ка ко би ти олак ша но већ из вр ше ним фи зич ким уни ште
њем мно гих ма на сти ра и цр ка ва, нај чвр шћих до ка за срп ске 
мно го ве ков не при сут но сти на Ко сме ту. „Чи шће ње” бо го мо ља 
је са мо у пр вих го ди ну да на НА ТО оку па ци је до се гло раз ме ре 
ко је, за ме не сум ње не ма, на об зор ју већ по ка зу ју то тал ну де
струк ци ју сва ког срп ског кул тур ног тра га.

Шип та ри овај по сао оба вља ју са свој стве ном упор но
шћу, ис трај но шћу и ди сци пли но ва но, па не чу ди њи хов пер
верз ни кул ту ро цид ни успех. Њи хо ва ели та, ко ја је све ви ше 
шко ло ва на на За па ду, све сна је да је нај ве ћи успех, али исто
риј ски по сма тра но  „успех”, по бе да на пла ну то по ни ма и је
зи ка. Ал бан ци Шип та ри, при том, ових го ди на ула жу ве ли ке 
на по ре да пот пу но очи сте сво ју ге о граф ску кар ту. Сми шља
ју углав ном но во ком по но ва не ал бан ске то по ни ме, бри шу ћи 
ста ро став не срп ске, што је сво је вр сни кул тур ни кри ми нал ни 
по ду хват, ко ји ни ма ло не уз бу ђу је ЕУ, а ка мо ли Ва шинг тер
ну.

Те ду го роч не по губ не стра не овог ра та ма ло ко ево ци ра 
и у срп ској по ли тич кој кла си. Ко ре ни ово га се жу ба рем три
де сет го ди на у про шлост. У вре ме док су Хр ва ти ло би ра ли 
за НДХ, Сло вен ци за не за ви сну Сло ве ни ју, Шип та ри за Ве
ли ку Ал ба ни ју, и сви дру ги за соп стве не на ци је, срп ски по
ли ти ча ри су за ти ра ли у са мој Ср би ји сва ку са мо свест, у име 
Ју го сла ви је. Ни ка да у Ср би ји про те клих де це ни ја ни је би ло 
ни јед ног ти ма, ни јед не ин ди ви дуе, ко ја је пред ла га ла, или 
упра жња ва ла, ло би ра ње за срп ску не за ви сну др жа ву, за срп

308 То ком гра ђан ског ра та у БиХ, њу јор шки не дељ ник је, на сво јој на слов ној 
стра ни, на звао сво ју др жа ву Glo bal Cop, сли ко ви то опи су ју ћи ње ну уло гу у 
са вре ме ном све ту
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ске на ци о нал не ин те ре се, или за по твр ђи ва ње срп ског би ћа 
Ко сме та. Ни ко ни ка да све ту ни је по ка зи вао да су на ши ма
на сти ри ста ри ви ше од 600 го ди на, а да Шип та ри не ма ју ни
ка кав исто риј ски траг сво је при сут но сти на Ко сме ту ста ри ји 
од 150 го ди на (ми сли мо на шип тар ске, а не на тур ске џа ми је). 

За то вре ме, Шип та ри су по број ним за пад ним пар ла
мен ти ма, по за пад ним јав но сти ма (пре све га у САД, Фран
цу ској, Не мач кој, Швај цар ској, где су има ли нај ве ће раз у ме
ва ње), ме ђу њи хо вим по ли ти ча ри ма, упор но „до ка зи ва ли” 
шип тар ску су шта стве ност Ко сме та. „Ко со ва ри” су та ко по
бе ди ли на про па ганд ном по љу, а Ср бе и по сле ула ска НА ТО 
тру па на КиМ до крај чу ју као псе, уса мље не ста ри це у опу сте
лим ку ћа ма Шип та ри за ки ва ју ко ци ма о по до ве, или уби ја ју 
не за шти ће не же не кад кре ну на Ус кр шњу или Бо жић ну мо
ли тву у та ко ђе опу сте ле пре о ста ле цр кве.309

Ма да је ово шип тар ска „по бе да” уз аме рич ке не ви дљи
ве бом бар де ре, фак тор вре ме иде им у при лог, и све ће се то 
јед но га да на „ис пе гла ти” и при ре ди ти за бу ду ћу бе сло ве сну 
исто ри ју XXI ве ка, на на чин да све из гле да при род но, пра
вед но и је ди но мо гу ће. У то ме ће им по ма га ти из да ва чи ен
ци кло пе ди ја, ге о граф ских уџ бе ни ка и геока ра та. Про стор 
Ко сме та ар хи тек те пла не те на ме ни ли су (бар за до глед но 
вре ме)  Шип та ри ма. Ср бе те ра ју да се по обо ду КиМа за ни
ма ју шип тар ским ге рил ци ма и та ко сво ју па жњу од вра ћа ју од 
Ко сов ске Ми тро ви це и дру гих пре о ста лих срп ских ми ниен
кла ва.

Ме се ци ма по сле оку пи ра ња Ср би ни су ви ше би ли на
ро чи ти пред мет ме диј ске па жње пла не те. Про сто су иш че
зли из ве сти. Ипак, ге о стра те зи и стра те гиј ски ана ли ти ча ри 
за пад них во де ћих think tank ти мо ва ин тен зив но су ана ли зо
ва ли про те кли рат про тив Ср би је. До ду ше, пре те жно га кр
шта ва ју – Рат на Ко со ву, што је још је дан на чин да се за ба шу
ре не ми ло срд ни уда ри по ци вил ној ин фра струк ту ри чи та ве 
Ср би је. Ка да се ка же  рат на Ко со ву, он да у све сти про сеч ног 
за пад ног чи та о ца и гра ђа ни на то ипак зна чи не што ван Ср
би је, ни ка ко као са став ни те ри то ри јал ни део Ср би је. Рат на 
КиМ  у под ра зу ме ва у ме диј ски из бом бар до ва ној за пад ној 

309 Ви де ти: до ку мен та ци ја По ли ти ке за 1998, 1999.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

175

јав но сти “пра ве дан и ну жан ху ма ни тар ни ин тер вен ци о ни
зам” сло бод ног све та, су о че ног са “су ро вим на ци о нал  ко му
ни стич ки ори јен ти са ним Ср би ма, уље зи ма на Ко со ву”.

На при ме ри ма из елит них аме рич ких, фран цу ских и не
мач ких ге о стра те гиј ских и по ли тич ких кру го ва мо же мо сте
ћи сли ку ре зи меа ра та про тив Ср ба. Мајкл Ман дел ба ум, члан 
елит ног аме рич ког по ли тич ког кон сул та тив ног те ла, Са ве та 
за спољ не по сло ве (CFR), об ја вио је у ча со пи са „Спољ ни по
сло ви”, за ни мљи ву ана ли зу у те ма ту “НА ТО и Ју го сла ви ја”. 
Ман дел ба ум овај рат су ми ра уве ре њем да су ави о ни НА ТО 
оба ви ли успе шно сво ју ми си ју, јер су срп ску ар ми ју при мо
ра ли да се по ву че са Ко со ва. Ме ђу тим, он при зна је да су по
ли тич ке по сле ди це ин тер вен ци је ди ја ме трал но су прот не од 
по чет ног ци ља. 

По Ман дел ба у му, до шло је до не до пу сти ве гре шке у про
це ни. То се ви ди по ста њу на те ре ну: „Бал кан је у ужа сном 
ста њу, ство ре ни су опа сни пре се да ни, а од но си са Ру си јом и 
Ки ном су по гор ша ни.“ По Ман дел ба у мо вим из во ри ма, „до 
бом бар до ва ња је на Ко со ву у гра ђан ском ра ту би ло око 2.500 
мр твих, а то ком 11 не де ља бом бар до ва ња по ги ну ло је око 
10.000 љу ди, док је 1.4 ми ли о на ра се ље но”.310

Аме рич ки ана ли ти чар кон ста ту је и „ра зо ре ност ве ли
ког де ла срп ске еко ном ске ин фра струк ту ре, ра зо ре ност Ко
со ва, и уру ше ну ста бил ност зе ма ља у ре ги о ну.“ На осно ву 
све га, Ман дел ба у мо ва на бра ја ња по ста вља ју и пи та ње то ли
ко де мо ни зо ва ног Ми ло ше ви ће вог ци ља у том ра ту, тј. да ли 
је ег зил Шип та ра иза зван Ми ло ше ви ће вом стра те ги јом, или 
су га про во ци ра ли ави о ни НА ТО, у са деј ству са УЧК. Ман
дел ба ум та ко ђе при зна је ва жан де таљ, не по сред ни узроч ник 
из би ја ња ра та. Ка да су Ср би при хва ти ли усло ве пре ки да ра та 
Ку ма нов ским спо ра зу мом, до би ли су ва жне уступ ке у од но су 
на твр де усло веул ти ма ту ме из Рам бу јеа. 

За ни мљи во је да баш ни је дан за пад ни ана ли ти чар овог 
ра та, ни јед ном ре чи не по ми ње то ли ко ва жан ма ли де таљ са 
по чет ка бом бар до ва ња. На и ме, те шко се пре ви дом мо же ту
ма чи ти иг но ри са ње чи ње ни це да је Та чи 25. мар та, пу тем са
оп ште ња на ал бан ским ра дио и ТВ ста ни ца ма, по звао Шип
310 In: Mic hael Man del ba um, NA TO and Yugo sla via, Fo re ign Af a irs, Sep tem ber  Oc

to ber 1999.
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та ре у без по го вор ни ег зил, што је за по сле ди цу има ло го то во 
мо мен тал но за па њу ју ће ди сци пли но ва но ди за ње сто ти на хи
ља да Шип та ра и од ла ска ка Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји. Ову ди
мен зи ју сва ка ко би вре де ло по дроб ни је ана ли зо ва ти, јер об
ја шње ње мо ћи ова квог по зи ва Та чи ја, у име све шип тар ског 
по кре та, до бра но би по мо гло да се схва ти уну тра шња ма сов
на пси хо ло ги ја овог на ро да и ме ха ни зми успе шног де ла ња ка 
пу ту ства ра ња соп стве не др жа ве на ту ђој зе мљи.

Ман дел ба ум у свом есе ју по ле ми ше и са тзв. „Клин то но
вом док три ном”, ко ја под ра зу ме ва „ху ма ни тар ну ин тер вен
ци ју.” Да се под се ти мо, овај ин те лек ту ал ни изум фран цу ских 
„Ле ка ра без гра ни ца” и еки пе око Бер на ра Ку шне ра и Бер на
ра Ан риЛе ви ја с по чет ка Осам де се тих, Аме ри кан ци су бр
зо ин кор по ри са ли у сво ју но ву док три ну вла да ња пла не тар
ним до га ђа ји ма. Ху ма ни тар ци су пу шта ни као прет ход ни ца, 
а НА ТО сна ге су упа да ле у фи на лу до га ђа ња, као не из бе жни 
на о ру жа ни ху ма ни тар ни спас за зе мље пе не три ра ња. Та ко се 
ро ди ло но во ком по но ва но пра во на од бра ну оп ште људ ских 
вред но сти, људ ских пра ва, уз при ме ну си ле и ин тер ве ни са ње 
у уну тра шње по сло ве су ве ре них зе ма ља. Ман дел ба ум сма тра 
да је ова ква на сил на ин тер вен ци ја су прот на чи та вом ме ђу
на род ном пра ву. И у до ме ну по вре де људ ских пра ва Ман дел
ба ум уви ђа дво стру ке ар ши не, ка да је у пи та њу Евро па, или 
ка да је у пи та њу Афри ка.

На спрам Ман дел ба у ма, са мо као за ни мљив де таљ тре
ба по ме ну ти ре пу бли кан ског Бу шо вог про тив ни ка у бор би за 
пред сед нич ку кан ди да ту ру. Реч је о се на то ру Џо ну Мек Кеј ну, 
не ка да шњем пи ло ту, за ро бље ни ку Ви јет на ма ца. Он је мар та 
1999. из ра зио сво је одо бра ва ње на па да на Ср бе, по лет но уз
вик нув ши: „Бом бар дуј мо, а по сле др жи мо пал че ве”. Бо стон
ски US Stra te gic In sti tu te, у са рад њи са Цен тром за ме ђу на
род не од но се Уни вер зи те та у Бо сто ну из да је ча со пис „Стра
те гиј ска ре ви ја“. Лет њи број 1999. по све ћен је тек окон ча лој 
опе ра ци ји на Ко со ву и аме рич кој вој ној си ли. Глав ни уред ник 
Бен џа мин Ше мер об ја вио је есеј „Са да ка да је НА ТО до био 
свој пр ви рат” у ко ме пи та „за што је Ми ло ше ви ћу оста вље на 
пот пу на сло бо да да те ро ри ше Ко со во”?311

311 Ви де ти: Be nja min She mer, Stra te gic Re vi ew, sum mer 1999.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

177

Ше мер та ко ђе за кљу чу је да НА ТО мо ра да ре ви ди ра 
сво ју вој ну стра те ги ју, јер су сна ге ан га жо ва не стра те ги јом за 
ко ју се уна пред зна ло да је по гре шна. Реч је о то ме да је са чи
њен спо ра зум ко ји се од но сио са мо на ва зду шне сна ге НА
ТОа. По сло вич но над ме но аме рич ки Ше мер је не за до во љан 
и ве ли ким ути ца јем зе ма ља ко је су то ком опе ра ци је има ле 
вр ло скром но кон крет но вој но уче шће. Он та ко ђе кри ти ку је 
и Клин то но во од би ја ње да слу ша са ве те ше фо ва аме рич ког 
здру же ног ге не рал шта ба (JCS), ци ти ра ју ћи на вод не Пред сед
ни ка: „Ово ни је рат Пен та го на, већ Бе ле ку ће.” За раз ли ку од 
не ких сво јих ко ле га, Ше мер не де фи ни ше рат про тив Ср ба 
као „ва зду шни рат”. „Бро до ви аме рич ке мор на ри це лан си ра
ли су кр ста ре ће ра ке те на Ср би ју, а ави ја ци ја је оба ви ла тек 
тре ћи ну укуп них ми си ја. Не мо же се има ти ави ја ци ја у опе
ра ци ја ма без аси стен ци је мор на ри це,” ка же Ше мер.

У ча со пи су „Стра те гиј ска ре ви ја”, Сти вен Oбин (Au
bin) нам от кри ва да су при пре ме НА ТО за 78 да на ва зду шне 
кам па ње тра ја ле 11 ме се ци.312 Обин пи ше да су од по чет ка 
вој ни ше фо ви НА ТО ин си сти ра ли на „огра ни че ном ка рак те
ру опе ра ци је ко ја се мо ра во ди ти опре зно и про фе си о нал но, са 
ми ни му мом нео п ход них сна га за по сти за ње ци ље ва, ка ко би 
се си сте мат ски дис ло ци ра ле, де гра ди ра ле, де ва сти ра ле и на 
кра ју ра зо ри ле срп ске сна ге, осим ако Ми ло ше вић не при хва
ти зах те ве ме ђу на род не за јед ни це”.313

По Oбину, Ве сли Кларк је му ку му чио са исто вре ме ним 
при ма њем на ре ђе ња од Клин то на и од Са ве та НА ТО. За пад
ни са ве зни ци, (чи тај: Клин тон и ње гов вој нопо ли тич ки тим) 
ком би но ва ли су, по Oбину, „те о ри ју еска ла ци је и те о ри ју ра
та ис цр пљи ва ња, уз по моћ ви со ке тех но ло ги је, али без гу би
та ка (ze ro de ath)“.314 Свих 19 зе ма ља Али јан се ла ко је убе ђе
но да ово и при хва ти. Обин твр ди да Са вез ни је ни ми слио 
на пра ви рат, ни ти га је при пре мао. Аутор по ре ди пр ве да не 

312 Овај по да так го во ри о крај њој по дло сти Ва шинг тер ни ног по и ма ња ди пло
ма ти је и ме ђу на род них од но са. С јед не стра не су зма ја ва ли Ср бе пре го во ри
ма, сла ли еми са ре у Бе о град, а исто вре ме но се те мељ но при пре ма ли за на пад 
на Ср би ју. Да би се на па ла не ка зе мља уз при ме ну аме рич ке док три не, зва не 
Ame ri can way of war, за и ста је по треб но тих 11 ме се ци.

313 Ви де ти: Step hen Aubin, Stra te gic Re vi ew, sum mer 1999.

314 Ibid.
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кам па ње на Ко со ву са „Пу стињ ском ли си цом” (De sert Fox), 
опе ра ци јом про тив Са да ма, из де цем бра 1998. Ис ко пао је из 
вој не ста ти сти ке по да так да су „по сле 20 да на бом бар до ва ња 
по го ди ли са мо 103 ци ља, од че га 60 ци ље ва ва зду шне од бра не 
и срп ских вој них сред ста ва“.315 

Је дан од ва зду хо плов них ко ман да на та, Деј вид Вил би, 
по ри цао је у раз го во ру са Оби ном на па де на ка сар не, и при
знао са мо на па де на шта бо ве и сред ства тран сми си је. Аме ри
кан ци твр де да је вој на си ла упо тре бље на са мо у огра ни че ном 
ви ду, као по др шка стал ним вој ним ини ци ја ти ва ма. Реч ју, 
Аме ри кан ци су би ли да ле ко од ствар них мо гућ но сти га ђа ња 
и ра за ра ња срп ских ци ље ва, тј. да су крај ње се лек тив но га ђа
ли Ср бе.

Мало грађана Србије и данас зна како је НАТО у 
кукавичком нападу на српски народ претрпео највеће 
војничко понижење од свог оснивања. НАТО авиони 
су, од првог до последњег дана бомбардовања гађали и 
велики број макета српског наоружања. Та слика може да 
се пореди са немачким пилотима, који 1940. бесомучно 
„лупају“ по моделима енглеских авиона. Клинтон, Кларк и 
читава врхушка Вашингтерне, претходно већ осрамоћени 
обарањем бомбардера „невидљивог“, запањено су посматра
ли повлачење српских снага са Косова и Метохије убрзо по
сле склапања Кумановског споразума. Срби су извукли го
тово комплетно наоружање захваљујући свом ратном лу
кавству. На челу тог ингениозног тима у српској армији на
лазио се проф. др генерал Синиша Боровић. Убрзо ће он и 
многе његове колеге бити за ово понижавање НАТО снага 
„награђени“ превременим пензионисањем (sic!).

Обин та ко ђе про це њу је да је број по ле та ња ави о на, 
из из во ра Пен та го на, „за 78 да на бом бар до ва ња, био из ме ђу 
32.400 и 37.200. По ре ђе ња ра ди, за 43 рат них да на у За ли ву, 
би ло је 112.235 по ле та ња“,316 чи ме Обин срп ским ана ли ти ча
ри ма ја сно пре до ча ва да су из у зет но до бро про шли. Здрав 
ра зум на ла же да се овај мо ме нат при лич но ла ко при хва ти, 
под се ћа њем да је реч о вој ној си ли чи ји је го ди шњи бу џет 
(за оста ле зе мље све та) фан та стич них 260 ми ли јар ди до ла

315 Ibid

316 Ibid
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ра. Обин сма тра да је НА ТО по ве ћа вао свој при ти сак од пр ве 
фа зе, ко ја је ли чи ла на „Пу стињ ску ли си цу,” све до 31. ма ја. 
То га да на за бе ле же но је „778 по ле та ња, од че га 338 бом бар
дер ских“.317

У овој ана ли зи уоч љи во је на гла ша ва ње да је НА ТО че
као ме сец да на пре но што је на пао ју го сло вен ске масме ди је и 
по ли тич ке ци ље ве. Аме ри кан ци за кљу чу ју „да је ти ме Ми ло
ше ви ћу да то вре ме да опљач ка Ко со во и ус по ста ви од брам бе
не ме ре”.318 Уз кон ста та ци ју да је срп ска ар ми ја пре тр пе ла тек 
не знат на по га ђа ња, за кљу чу је се и да је „ра зо ре но 70% пут
них мо сто ва, 50% же ле знич ких, и 100% ра фи не ри ја наф те“.319 

Аме рич ки ана ли ти чар за кљу чу је „да је си сте мат ска 
еро зи ја еко ном ске ин фра струк ту ре на те ра ла Ми ло ше ви ћа 
да при хва ти спо ра зум ко ји ни је зна чио и по раз.“ Та ко је срп
ска ар ми ја на пу сти ла Ко со во са свим ма те ри ја лом, а су ве ре
ни тет Ју го сла ви је над Ко со вом је очу ван, „док су оп ту же ни 
за рат не зло чи не оста ли на вла сти.” Је ди ни по зи тив ни ре
зул тат опе ра ци је је, по Оби ну, да је „исто вре ме но бу дућ ност 
и Ко со ва и Ми ло ше ви ћа не из ве сна”. По ви ђе њу Оби на, ко је 
је вр ло че сто у струч ним аме рич ким кру го ви ма, опе ра ци ја 
„Al lied For ce” ни је у скла ду са док три ном аме рич ког ва зду хо
плов ства. 

НА ТО се у од но су на Ср бе од лу чио пр вен стве но за на
па де на срп ску ва зду шну од бра ну, чи ме је, сма тра Обин, „пру
же на Ми ло ше ви ћу при ли ка да се кон со ли ду је и чак пре у зме 
ини ци ја ти ву.“ Аме ри кан ци ина че ави ја ци јом увек па ра лел но 
на па да ју, што зна чи да си мул та но во де ак ци је про тив коп не
них не при ја тељ ских сна га, и про тив си сте ма ко ман до ва ња и 
ин фра струк ту ра и тзв. цен та ра рав но те же.

Мо жда јед но од цен трал них пи та ња око ко јих се во де 
по ле ми ке и у Аме ри ци, и у Евро пи, је сте од лу ка НА ТО да се 
не упо тре бе коп не не сна ге. Мно ги пен зи о ни са ни ге не ра ли 
оштро су због то га кри ти ко ва ли Клин то на и Здру же ни ге не
рал штаб (JCS) аме рич ке вој ске, ка ко ка жу, не при јат но се се
ћа ју ћи Ви јет нам ског ра та.

317 Ibid

318 Ibid

319 Ibid
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Уоч љи во је у ана ли за ма пен зи о ни са них ге не ра ла да је 
рат на Ко со ву у пот пу ном не скла ду са та ко зва ном док три
ном Вајн бер гер. Не ка да шњи др жав ни се кре тар за од бра ну је 
по чет ком Осам де се тих тра си рао но ву аме рич ку док три ну, 
чи ји су кључ ни еле мен ти у упо тре би и у нај но ви јој фи ло
зо фи ји ра то ва ња у Ва шинг то ну. На и ме, реч је о та ко зва ном 
аме рич ком на чи ну ра то ва ња (Ame ri can way of war), ко ји под
ра зу ме ва нај пре на ме ру да се у су коб иде са мо са сто про цент
ним га ран ци ја ма по бе де, и ја сним по ли тич ким ци ље ви ма. У 
том слу ча ју, Аме ри кан ци ду го при пре ма ју сво ју вој ску, па ло
ги стич ке пред при пре ме обез бе ђу ју да ће, ка да се јед ном уђе 
на во ји ште, не при ја тељ би ти пре га жен.

Ка да је НА ТО кре нуо на Ср бе, те док три нар не ја сно ће 
ни је би ло. Ови кру го ви да нас твр де да се на Ко со ву и са Ср
би јом де си ло не што на лик на сво је вре ме ну опе ра ци ју аме
рич ких ма ри на ца у Беј ру ту, ка да се ди пло ма ти ја не спрет но 
ком би но ва ла са вој ном опе ра ци јом. Стру ја ко ја на пад на Ср
бе сма тра не у спе хом (али, ни ка ко из ху ма них раз ло га), кр сти 
га вој нич ки – док три ном Клин тон.

Ко мен тар из на ше пер спек ти ве мо же у ово ме да бу де је
ди но: хва ла Бо гу што је на на ма при ме ње на док три на Клин
тон, а не док три на Вајн бер гер. Аме рич ки ана ли ти ча ри по пут 
Оби на уочи ли су још не ке „ру пе” у НА ТО пак ту. Иако сма
тра ју да је кам па ња про тив Ср ба (ра ди је ко ри сте тер мин кам
па ња, не го рат) од лич но оба вље на, уз ми ни мал не гу бит ке, 
ка ко на па да ча, та ко и ци ви ла код Ср ба, за ме ра се што у вр
хов ној ко ман ди у Бри се лу (Sa ce ur), као и у Ва шинг то ну, не ма 
ави ја циј ских ге не ра ла на ва жним по зи ци ја ма од лу чи ва ња.

За НА ТО се та ко ђе ка же ка ко је то пр вен стве но по ли
тич ка ор га ни за ци ја, па ти ме и не по доб на за функ ци ју ко ман
до ва ња у вре ме ра та. У пу ном је ку ра та, фран цу ски ака де мик, 
Жак Бла мон, струч њак за ко смич ка ис тра жи ва ња, пи сао је 
о са вре ме ном ви ду мо ћи на ци ја, о ко смич ким сред стви ма. 
Она су „глав ни ме тод са ку пља ња, тран сми си је и ди стри бу
ци је ин фор ма ци ја да нас,“ пи ше ака де мик Бла мон. Оно што 
се у са вре ме ном све ту све че шће ко ри сти као по јам, ин фор
ма тич ко ра то ва ње (In for ma tion War fa re) мо гу ће је је ди но уз 
по моћ са те ли та. Си ро ма шне зе мље су та ко уна пред ели ми ни
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са не из са ме мо гућ но сти во ђе ња са вре ме ног ра та. Ка ко ка же 
Бла мон, пре су ко ба ова сред ства от кри ва ју ци вил не и вој не 
ин фра струк ту ре. Ка ко се кри за раз ви ја, они по ста ју при ви
ле го ва ни ин стру мент бли ског упра вља ња. Би ло је ја сно, већ 
пр вих да на ра та про тив Ср ба, да су си ле си је са те ли та ко ји се 
кре ћу зе мљи ном ор би том, кључ ни еле мент опе ра ци ја. Та ко 
се у ко ор ди ни са њу агре си је на Ср бе сле гло чак 50 са те ли та, 
ко ји су оба вља ли шпи јун ске по сло ве за НА ТО уда ре на Ср
би ју. По ред то га, ако је ве ро ва ти Бла мо ну (ко ји у овој обла
сти ап со лут но све зна), ба рем 1520 ко смич ких си сте ма ко ри
шће но је у при пре ми и из вр ше њу на па да.

У до ме ну овог нај са вр ше ни јег де ла при пре ма са вре ме
них су ко ба, па и ра та про тив Ср би је, са те ли ти су не про це
њи ва дра го це ност. И ту се од мах су о ча ва са чи ње ни цом да 
су Аме ри кан ци ап со лут ни ди ри ген ти ко ри шће ња са те ли та 
у за пад ној вој ној док три ни. Фран цу зи, Ен гле зи и оста ли да
ле ко за о ста ју за аме рич ким си сте ми ма ко је су на чич ка ли око 
Зе мље. Ве о ма зна чај на аме рич ка ин сти ту ци ја, Na ti o nal Re con
na is san ce Of  ce (NRO) по се ду је са те ли те ко ји по сва ком вре
ме ну пре ци зно ви де про тив нич ку вој ску као на дла ну.

Ти та ко зва ни ra dars ima gers ка дри су да пре уда ра сни ме 
пре ци зно све де та ље код про тив нич ке вој ске, а да по сле уда
ра исто та ко пре ци зно утвр ђу ју ште ту. Струч ња ци ка жу да је 
ово огром на тај на ма ши на ко ја хра ни оба ве штај ним по да ци
ма так ти ку и стра те ги ју НА ТО, то јест до ми нант них Аме ри
ка на ца.

Код Аме ри ка на ца је до шло до ус по ста вља ња но ве 
струк ту ре так тич ке шпи ју на же, пре по чет ка ра та са Ср би јом. 
Она под ра зу ме ва скуп аген ци ја аме рич ких ору жа них сна га и 
кон ци пи ра на је због убр за ва ња из бо ра ме та и пре но са по да
та ка опе ра тив ци ма. За то се ко ри сте и ме те о ро ло шки са те ли
ти, као и те ле ко му ни ка ци о ни, ко ји пре у зи ма ју по сао ко ор ди
ни са ња свих сна га на па да ча. „Ко смич ка шпи ју на жа по ста ла 
је мул ти пли ка тор си ле на три ни воа: стра те гиј ском, так
тич ком и опе ра тив ном”, ка же Бла мон, и то је рат про тив Ср
би је вр ло до бро по ка зао. Не ми ли за кљу чак чла ни ца Али јан се 
је сте и да су Аме ри кан ци ап со лут ни вла да ри у овом до ме ну. 
Го то во бо де очи слич ност по зи ци је чла ни ца не ка да шњег Вар
шав ског уго во ра пре ма Ру си ма и да на шња по зи ци ја Фран цу
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за, Не ма ца, Ен гле за и свих дру гих чла ни ца НА ТО пак та пре
ма Аме ри кан ци ма.

Бла мон кон ста ту је ову не ми лу и по ни жа ва ју ћу по зи ци
ју, ко ја се очи то ва ла то ком чи та вог ра та про тив Ср ба: „Са
ве зни ци се др же по стра ни од су шти не, не ма ју при ступ по
да ци ма, не до но се круп не од лу ке. Неаме рич ка оба ве штај на 
сред ства су бе зна чај на. Је ди ни са те лит ко ји ‘гле да’ Зе мљу и 
ни је аме рич ки, је фран цу ски ‘Хе ли ос... Глав ни ефе кат аме рич
ке вој не ко смич ке мо ћи је ства ра ње не са вла ди ве дис тан це 
ме ђу са ве зни ци ма. Ни ко од са ве зни ка ни је био ка дар да ви ди 
чи та во во ји ште, ни ти да има стра те гиј ски из бор ци ље ва, 
ни ти про це ну уда ра”.

 „Срп ски про стор је то ком ра та, твр ди да ље Жак Бла
мон, ‘по кри ва ло’ чак 6 са те ли та  op tic ima gers.“ Али, мо ра да 
се ка же да и та нај са вр ше ни ја тех но ло ги ја шпи ју ни ра ња из 
ва зду ха још увек не мо же сто про цент но да ре ша ва пи та ње гу
стих обла ка. Хва ла Бо гу, ту пре пре ку је Али јан са има ла нај ве
ћи број да на над Ср би јом и Ко сме том (у апри лу и ма ју  80% 
вре ме на са обла ци ма), што је при лич но оме та ло опе ра ци је из 
ва зду ха. Но пи та ње ових са те ли та за бри ња ва да нас све ма ле и 
сред ње зе мље ко је ни су под аме рич ким ин тер вен ци о ни стич
ким ки шо бра ном. Од са те ли та не ма ефи ка сне од бра не, ма да 
су Ср би успе шно кри ли сво је тру пе ис под зе мље, на на чин 
да их ни са те ли ти, ка да су би ва ли до бро уко па ни, нај че шће 
ни су де тек то ва ли. Ово ис ку ство сва ка ко ће би ти за ни мљи во 
мно гим ар ми ја ма све та, ма да је ло гич но да је ЈА ко ри сти ла 
ис ку ства Ср ба из Бо сне, али и Ви јет на ма ца и Ира ча на.

У сеп тем бру 1999. је у Па ри зу одр жан скуп „Пр ве лек
ци је из ра та на Ко со ву”, ко ји су ор га ни зо ва ли Фон да ци ја за 
стра те гиј ско ис тра жи ва ње (FRS), Оде ље ње за ме ђу на род не 
од но се Уни вер зи те та Pa ris II, и вој ни ча со пис „De fen se Na ti o
na le”. Уз уче шће елит них струч ња ка за ге о стра те ги ју и ме ђу
на род не од но се, рас пра вља ло се о три глав не те ме: При ро да 
ра та и по ја ва но вих ак те ра, но вих об ли ка на си ља; Вој но
стра те гиј ски аспек ти ва зду шне кам па ње; Прав ни аспек ти 
ра та.

Ср би ма че сто не склон фи ло зоф Ан дре Глик сман, ко ји 
се бе нео сно ва но ви ди као на след ни ка ве ли ког фран цу ског 
ге о стра те гиј ског ми сли о ца овог сто ле ћа, Реј мо на Аро на, го
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во рио је на те му „Ко со во: но ви об лик су ко ба у пост хлад но ра
то вљу”. Глик сман уви ђа „мен тал но и ма те ри јал но раз о ру
жа ње” за пад них ге не рал шта бо ва, ко је се од и гра ва по сле рас
па да СССРа. Он на во ди ге не ра ла По а ри јеа, ко ји још 1994. 
де фи ни ше ову „кри зу те ме ља”. Глик сман та ко ђе кон ста ту је 
да Фран цу ска, по пр ви пут у 200 го ди на, не ма од ре ђе ног не
при ја те ља (ни Не мач ку, ни Ис точ ну Евро пу). До бро ди јаг но
сти ку је да ће „бу ду ћи су ко би пре би ти во ђе ни ван на ших гра
ни ца,“ има ју ћи на уму ди рект но ис ку ство са бом бар до ва њем 
Ср ба. Та ко ђе при зна је да су „За пад ња ци очи глед но ми ни ми
зо ва ли спо соб ност од го во ра срп ског ге не рал шта ба и ди вља
штво уз вра ћа ња на бом бар до ва ње: ви ше од по ло ви не ко со вар
ског (sic!) ста нов ни штва де пор то ва но ma nu mi li ta ri”.

Глик сман, бив ши ан ти рат ни ак ти ви ста, ма о вац, тран
сфор ми сан у нај же шћег бра ни те ља На то ху ма ни тар ног нео
ко ло ни ја ли зма, ни је про пу стио при ли ку, на овом ва жном 
ску пу, да из ра зи и пер верз но жа ље ње што За пад на али јан са 
ни је би ла мно го же шћа у ра за ра њу Ср би је: „На ши ли де ри на
ја ви ли су да ће се ствар сре ди ти кроз не ко ли ко да на; уда ри су 
би ли пет пу та сла би ји не го они ко ји су ина у гу ри са ли кам па
њу про тив Ира ка. Да ли се ми сли ло ка ко је Ми ло ше вић пет 
пу та бла жи од Са да ма Ху се и на?” 

Срп ску по ли ти ку на Ко со ву Глик сман ви ди као пу ку „на
ци о на ли стич ку и ра си стич ку (sic!) гро зни цу,” уба цу ју ћи та ко 
про па ганд ни кли ше по кре та за со ли дар ност са Шип та ри ма 
у ова ко озбиљ ну стра те гиј ску рас пра ву. Јед но став но, ни на 
ова ко ви со ком ни воу ни је из др жао да не из ра зи сво ју не тр пе
љи вост пре ма све му што је срп ско. Ње гов узор, Арон, сва ка ко 
би му при лич но за ме рио на ова квом по на ша њу. Али, вре ди на
ста ви ти са ци ти ра њем Глик сма на, јер је ње го во ре зо но ва ње 
ти пич но за сред њу ге не ра ци ју стра те гиј ских ана ли ти ча ра 
За па да, оне у Евро пи ко ја је без ре зер вно при ста ла уз „ame ri
can way of war”. Он при зна је да је „на обе ма стра на ма би ло 
пот пу ног пот це њи ва ња про тив ни ка, за сно ва ном на ду бо ком 
не по зна ва њу”.

Глик сман да ље ка же: „Рат на Ко со ву из гле да као рат у 
ко ме се не при ја те љи укр шта ју а да се ни кад не до дир ну; то 
је 'хи пер мо дер ни' рат. У ства ри, реч је о су сре ту два ме то да 
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ра та, а не о два ра та ко ји пре кри ва ју је дан дру гог. Пр ви је 
рат срп ског ге не рал шта ба на Ко со ву, ко ји се са сто ји у мак си
мал ном ко ри шће њу ци вил них по пу ла ци ја, на хи ља де на чи на: 
као та о це, по кор не жр тве, људ ског шти та, као про јек ти ла 
за де ста би ли зо ва ње окол них зе ма ља. Тај ме тод сва ка ко ни је 
нов, као што све до чи по след ња офан зи ва ко му ни стич ких Ви
јет на ма ца: да би за у зе ли Сај гон, пред со бом су гу ра ли ми ли о не 
из бе гли ца; на јед ном, ју жно ви јет нам ска вој ска ни је би ла осо
би то мо ти ви са на да пу ца у го ми лу. Да су За пад ња ци упа ли 
на Ко со во, они би се су да ри ли са тим ти пом про бле ма. За ми
сли те тен ко ве НА ТОа ко ји ин тер ве ни шу на Ко со ву, и тру пе 
срп ских ми ли ци ја ко је гу ра ју, уз ми ло ср ђе ко је их ка рак те ри
ше, ко со вар ске же не и де цу под тен ко ве НА ТО  а: пре га же не 
бе бе, фо то гра фи је на на слов ној свих но ви на; за два да на, рат 
би се за вр шио...“

Је сте се унео у при чу фи ло зоф Глик сман, али тре ба 
схва ти ти да ова кве, на ма про сто не ве ро ват не про јек ци је, 
истин ски оби та ва ју у гла ва ма љу ди ко ји фи гу ри шу као кон
сул та тив не лич но сти озбиљ них ти мо ва ко ји од лу чу ју о суд
би ни на ро да ши ром пла не те. За ауто ра је ипак знат но еду ка
тив ни ји био Фран соа Же ре, стра те гиј ски ана ли ти чар, ко ји је 
го во рио о „Игри без пра ви ла”. Же ре нај пре кон ста ту је на ме ру 
Бе ле ку ће да усред ра та на Ко со ву (мајју ни) из ло жи пла не
ти док три ну Клин тон, сво је вр сну но ву по ве љу ме ђу на род ног 
пра ва. Ипак, у по след њем ча су, ве ро ват но због мо жда не баш 
оче ки ва ног ис хо да ра та про тив Ср ба, Аме ри кан ци су од лу
чи ли да још ни је вре ме за та кав до ку мент. За то овај струч њак 
по ста вља пи та ња око но вих пра ви ла пла не тар не стра те гиј ске 
игре, на осно ву ко јих вред но сти су за сно ва не, ка кви би би ли 
њи хо ви прин ци пи, и да ли би има ли уни вер зал не вред но сти. 
Же ре ка же: „Су о чен сам са про бле мом по ља ши ре ња и ге о граф
ске ва лид но сти ових прин ци па. Ако ве ру јем г. То ни ју Бле ру и 
из ве сном бро ју од го вор них у аме рич ком Стејт де парт мен ту, 
чак и из ве сном бро ју фран цу ских зва нич ни ка, ови но ви прин
ци пи су ва же ћи за Евро пу. То зна чи да су огра ни че ни на ге о
граф ско по ље, што је про тив реч но са са мим прин ци пом уни
вер зал но сти, за ко ји се оче ку је да пре вла да у обла сти ети ке. 
Про блем је, ка да се го во ри је ди но о Евро пи, да ле ко од то га да 
је јед но ста ван, јер ни ко ни је ка дар да нас да ка же где се тач
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но за у ста вља ју ње го ве гра ни це. Да ли се ови 'уни вер зал но – 
европ ски' прин ци пи ствар но за у ста вља ју у БрестЛи тов ску, 
на Бу гу, на Кав ка зу, на гра ни ца ма Тур ске? Да ли оне ма ло за
о кре ћу Кур ди ста ном? Да ли се про ду жу ју до ме ђа Пер сиј ског 
за ли ва. Ова пи та ња ни су нео фан зив на, јер баш зна мо да је 
но ви док три нал ни кон цепт НА ТО зна чај но за га зио на по јам 
ЗО НЕ. На кра ју је усво јен по јам 'евроатлант ске зо не и ње не 
око ли не', и сва ко зна ка ко ће би ти мо гу ће да се у овај тер мин 
ста ви го то во сва ко ге о граф ско ши ре ње ко је за тре ба ка да до
ђе мо ме нат. То за ви си од ге о по ли тич ке ви зи је ко ја се има”.

Ето ја сног, и го то во опи пљи во, ци нич ног раз ми шља ња 
из са мог сре ди шта фран цу ске стра те гиј ске ми сли. Под се ћа на 
де го лов ску шко лу, ко ја је та ко тра гич но оса ка ће на у Фран цу
ској, и ко ја је одав но та мо гу бит нич ка ли ни ја про ми шља ња 
ге о стра те ги је. Же ре је, у овом то ну, по ста вио и пи та ње од но
са пре ма „ста ром по рет ку ства ри”, тј. „је ли до ве ден у пи та
ње прин цип те ри то ри јал не су ве ре но сти, ле ги тим не од бра не 
Др жа ве уну тар при зна тих гра ни ца као су ве ре них и не до дир
љи вих“. Ако је та ко, за кљу чу је Же ре, он да је та но вост скоп
ча на са ри зи ци ма ко је са др жи.

Али, Же ре по ка зу је и сво ју дру гу, атлант ску стра ну раз
ми шља ња, ко ја је не ми ло срд на пре ма Ср би ма. Он кри ти ку је 
во ђе ње тог ра та пре све га „због от кри ва ња на ме ре да се у во
ји ште не уба це коп не не тру пе, што је ли ша ва ње еле мен тар
не пре до стро жно сти да се ба рем ре зер ви ше оп ци ја ко ри шће
ња си ле,” што би Ср бе до дат но обес хра бри ло.

„На го ми ла на око СР Ју го сла ви је, ве ли ка ко ли чи на сред
ста ва исто вре ме но ва зду шних, по мор ских и коп не них, ко ја 
би омо гу ћи ла ба рем да се кре ди бил но уз др ма во ља да се она и 
ко ри сте, да ла је пре го ва ра чи ма у Рам бу јеу ма не вар ску мар
ги ну ко ју ни ка да ни су ис ко ри сти ли. Дру гим ре чи ма, за што 
су се би од се че не обе но ге, а хте ло се да се хо да”, ка же Же ре. 
Раз ма тра ју ћи да ље раз ли ке уну тар Али јан се у по и ма њу на
ци о нал них и ви тал них ин те ре са, Же ре кон ста ту је да „ве ли ка 
си ла (САД) на ста вља да та ко раз ми шља о сво јим, а тра жи 
да оста ли за по ста вља ју соп стве не ин те ре се.“

Ге не рал Алан Ба ер је го во рио о „Стра те гиј ским по у ка
ма опе ра ци ја НА ТО на Ко со ву”. Основ но пи та ње и за Ба е ра, 
и за дру ге ге не ра ле са ве зни ца из НА ТО пак та, је сте да ли се 
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рат про тив Ср би је (ко ји они че шће кр сте „кон флик том”) из 
ре да ре во лу ци је у вој ним по сло ви ма (струч но: RMA: Re vo
lu tion in Mi li tary Aff a irs). Овај по јам је у оп ти ца ју већ го ди
на ма, и да би се на пи та ње од го во ри ло, мо ра се де фи ни са ти 
сам кон цепт, ко ји чи не че ти ри бит не од ред ни це: 1. Јед на или 
ви ше ве ли ких тех но ло шких ево лу ци ја; 2. Ус по ста вља ње, на 
осно ву прет ход не, но вих си сте ма на о ру жа ња; 3. Кон цеп ту ал
не и опе ра ци о нал не ино ва ци је ко је од го ва ра ју раз ви ја њу тих 
но вих си сте ма на о ру жа ња; 4. Ин хе рент но при ла го ђа ва ње 
струк ту ра ко ман до ва ња и си сте ма си ла тим ино ва ци ја ма, 
тим ус по ста вља њи ма, и тим тех но ло шким ево лу ци ја ма.

По ге не ра лу Ба е ру, по сто је три тех но ло шке обла сти, 
ко ји ма се пре ла зи на ре во лу ци о нар ни на чин уме ћа ра то ва ња: 
1. Ка па ци тет ло ка ли зо ва ња; 2. Ка па ци тет иден ти фи ко ва ња; 
3. Ка па ци тет про га ња ња. Ови пој мо ви ти чу се „знат но ве ћег 
бро ја про тив нич ких ме та, у знат но ши рем во лу ме ну, то ком 
по ве ћа ног про то ка вре ме на и са ве ћом ефи ка сно шћу не го у 
про шло сти, све рас по ре ђу ју ћи и рас по де љу ју ћи ин фор ма ци је 
ко је се од но се на ове ме те, бр зи ном ко ја је до та да не по зна
та“, сма тра ге не рал Ба ер.

На о ко ком пли ко ва ни вој ни реч ник ипак кра си ја сно ћа, 
и ма ло уду бљи ва ње у де фи ни ци ју сва ка ко до но си и код ла и
ка ре зул тат  при се ти ће се сва ки бом бар до ва ни Ср бин и ста
нов ник Ср би је не ких од еле ме на та ко ји ма су не при ја тељ ски 
ге не ра ли те жи ли, прак тич но те сти ра ју ћи вој не но ви не уда
ром на на шу зе мљу. Ба ер уоча ва да је „нај ве ћи ква ли та тив
ни про бој у вој ном до ме ну по стиг нут у но вим спо соб но сти ма 
ви ше стру ких ци ље ва“. Ако се на ча сак при се ти мо оног та ко 
че стог осе ћа ња сва ког гра ђа ни на Ср би је, то ком бом бар до ва
ња 1999.  да смо би ли не моћ не ме те пред уз на пре до ва лом 
тех но ло ги јом ра за ра ња, он да ће ре чи ге не ра ла Ба реа за и ста 
би ти ра зу мљи ви је. Ов де је бит на чи ње ни ца да је вре ме по ста
ло пр вен стве ни фак тор бу ду ћих во ји шта. КиМ, као по ли гон 
но вих вој них тех но ло ги ја, до ка за ло је на пре дак у вој ном до
ме ну. На па да чи су, за хва љу ју ћи уз на пре до ва лим тех ни ка ма 
си му ла ци ја, то ли ко ко ри шће ним у њи хо вим уз на пре до ва лим 
тре на жним цен три ма по след њих го ди на, још од ра та у Бо сни, 
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успе ва ли у но вим ме то ди ма „да се сна ге од ве ду и опре ме знат
но ефи ка сни је и рен та бил ни је не го прет ход но”.

У до ме ну пла ни ра ња опе ра ци ја, рат на Ко сме ту је до бар 
при мер за ма не вар пла ни ра ња, во ђен знат но пре за по чи ња
ња опе ра ци ја. И Ба ер кри ти ку је ме ша ње по ли ти ча ра у вој не 
опе ра ци је: „Пла ни ра ње је има ло за циљ до ла зак до ре зул та
та: по себ но ин вен та ри са ње и тре ти ра ње из ве сног бро ја ци
ље ва. Ка да се зна да су, сва ко га да на, по ли тич ке вла сти Са
ве та Али јан се шти кли ра ле, ме ђу ци ље ви ма пла ни ра ња, оне 
ко ји су мо гли, или ни су мо гли да бу ду тре ти ра ни, раз у ме се 
да су од го вор ни вој ни во ђи, ко ји су 'ра ди ли' на овом ма не вру, 
има ли му ка да од го ва ра ју ће во де сво ју ак ци ју”.

Овај мо ме нат ме ша ња по ли ти ча ра у вој не по сло ве, нај
ве ћи део за пад них струч ња ка, као и ге не рал Ба ер, сма тра ју 
од лу чу ју ћом пре пре ком за мно го ефи ка сни је, (чи тај: мно
го ра зор ни је) ре зул та те бом бар до ва ња. Ипак су, чи ни се на 
осно ву ова квих раз ми шља ња, по сто ја ла знат на не сла га ња 
ли де ра Али јан се у кон цеп ту ка жња ва ња Ср ба, и на ро чи то 
ин тен зи те та ра за ра ња ин фра струк ту ре (при мер на вод ног 
Ши ра ко вог про ти вље ња ру ше њу бе о град ских мо сто ва).

За ни мљив је и про блем ко ри шће ња та ко зва ног ин те ли
гент ног оруж ја, то јест пре ци зно во ђе не му ни ци је, у ра ту про
тив Ср би је. У ра ту у За ли ву, ко ри шће но је тек око 10% пре ци
зних оруж ја, а 90% му ни ци је је спа да ло у кла сич ну му ни ци ју. 
Ба ер твр ди да је за Ср би ју удео пре ци зне му ни ци је био знат
но ве ћи, а има и твр ђе ња да је про пор ци ја би ла упра во обр
ну та на За лив ски рат. Оста је, ме ђу тим, кључ на ква ли та тив на 
раз ли ка из ме ђу ра та про тив Ср би је, и ра та у За ли ву. Про
тив Ира ча на је За пад при ме нио кла сич ну ва зду шнокоп не ну 
опе ра ци ју, чи ја је чи сто ва зду шна ини ци јал на фа за има ла за 
циљ при пре му по то ње коп не не ин ва зи је. То што је про тив 
Ср ба из у зе та баш коп не на ин тер вен ци ја, по Ба е ру је ка пи
тал на стра те гиј ска гре шка. За ни мљив је и овај део Ба е ро вог 
из ла га ња: „То што је у тим усло ви ма, са бит ком и ис кљу чи
во ва зду шним уда ри ма, пред сед ник Ми ло ше вић био, су прот но 
свим про це на ма, до ве ден до ка пи ту ла ци је, док је чи тав свет 
ми слио кра јем ма ја да ће он са чу ва ти људ ска и вој на сред ства 
за број не ме се це от по ра, и да ће оштро 'ка зни ти' НА ТО ка да, 
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no lens vo lens, те сна ге бу ду мо ра ле да ин тер ве ни шу на Ко со ву, 
оста је за ме не ду бо ка ми сте ри ја. Као и Збиг њев Бже жин ски, 
ја бих при ви ле го вао ње го во пе то мо гу ће об ја шње ње, то јест 
– 'оста вља ње' Ср ба од Ру си је“.320 О та да шњој уло зи Ру са, ко
ју су мно ги у Ср би ји оце ни ли као не ча сну, јер ни су Ср би ма 
до ста ви ли оруж је ко је би би ло при лич но од вра ћа ју ће (по пут 
ан ти ра кет них си сте ма С300), мо же да по мог не и де таљ ко ји 
и Глик сман по ми ње у рас пра ви о ра ту на Ко со ву. Глик сман 
ка же: „Зна се да 80 од сто ру ског ста нов ни штва ни је би ло 
спрем но да во ди рат са За пад ња ци ма. Али, у ср цу су би ли са 
срп ском ар ми јом”.

У де лу рас пра ве око та ко ђе по пу лар ног вој ног кон цеп та 
о „нул та гу би ци ма” у опе ра ци ја ма (ze ro de ath), у ра ту про тив 
Ср ба она ни је, по Ба е ру, игра ла зна чај ну уло гу. Он сма тра да 
су „ци вил ни гу би ци код Ср ба би ли огра ни че ни, а, с об зи ром на 
број из вр ше них уда ра, кван ти тет оно га што сам не пре ста
но се би од би јао да на зи вам 'бр љо ти на ма', то тал но за не мар
љив.“ Ту Ба ер за пра во го во ри о ро го бат ном тер ми ну „ко ла
те рал них гре ша ка”, из бе га ва ју ћи га, на рав но. На са мом кра ју 
свог из ла га ња, он ка же: „Што се ти че про тив нич ких срп ских 
сна га, не рас по ла жем за и ста по да ци ма ко ји ми омо гу ћу ју да 
их про це ним, али је за уоча ва ње да су то ком свог по вла че ња 
са Ко со ва, ме ни из гле да ли као да ни су би ли ду бо ко по го ђе ни”.

До ми ник Да вид, је дан од нај зна чај ни јих струч ња ка 
Фран цу ског Ин сти ту та за ме ђу на род не од но се (IFRI), пре да је 
као про фе сор на вој ној ака де ми ји Сан СирКо е ки дан. На ску
пу је го во рио о „Истин ским и ла жним стра те гиј ским лек ци
ја ма ра та на Ко со ву.“ Да ви дов пр ви за кљу чак је „да ни је би ло 
ка пи ту ла ци је срп ске ар ми је, ни срп ске др жа ве“. Рат на Ко со ву 
Да вид ви ди као сце ну „но вог на чи на ко ри шће ња ви со ко уса вр
ше них сред ста ва у обла сти оба ве штај не слу жбе, тре ти ра ња 
ин фор ма ци ја и пре ци зно во ђе них оруж ја“. Про фе сор елит не 
вој не ака де ми је по ми ње и на ма то ли ко не у год них и штет них 
оруж ја ко је он на зи ва „од сја јем ба рок них оруж ја, о че му се ма
ње го во ри ло на За па ду: гра фит не бом бе на елек трич не цен
тра ле”. Али, ко ри шће ни су и дру ги ви до ви: „ин фор ма тич ко 
оруж је про тив Ми ло ше ви ће вих ра чу на, или рат про тив ра
чу на ра срп ске про тив ва зду шне од бра не“.
320 Ви де ти: текст Збиг ње ва Бже жин ског „Ко со во, исто ри ја про ма ше не вој не ве

шти не”, у па ри ском днев ни ку Le Mon de, 14.10.1999.
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Иако је сте пен ко ри шће ња ових оруж ја још увек под 
озна ком вој не тај не, Да вид кон ста ту је да су „по пр ви пут у 
исто ри ји ова уса вр ше на сред ства ко ри шће на си сте мат ски.“ 
Про фе сор Да вид та ко ђе из но си тврд њу „да се са мо три НА
ТО ави о на ни су вра ти ли у ба зе, и да су гу би ци би ли знат но 
ве ћи про тив Са да ма.“ Он ана ли зу је и не е фи ка сност ва зду
шних уда ра на по чет ку уда ра. Ма ло су по га ђа ли срп ске сна ге 
на Ко со ву, из ме ђу 5% и 20%. По сле ви ше ме се ци бом бар до
ва ња, то је вр ло ма ло, „чак и ако су ли ши ла Ср бе мо гућ но сти 
да во де рат про тив За пад ња ка, што не сум њи во ни ка да ни је 
би ла њи хо ва на ме ра“, при зна је Да вид.

Као на ра во у че ни је из ра та про тив Ср ба, Да вид из но си: 
„По сто ја ла би та ко да нас, из ме ђу ра та и ми ра, ин тер вен-
ци ја, ко ја би мо гла да бу де ра ци о нал на, чи ста, огра ни че на, 
рас по ла га ла би по ли тич ком ло ги ком, спе ци фич ном тех нич
ком ло ги ком. Та ко би смо ушли у но ви век из у мев ши нов на
чин ко ри шће ња на ше си ле: ову ин тер вен ци ју, ни рат ни мир, 
мо рал ни ма не вар ко ји би смо мо гли да те жи мо да ве ру је мо у 
ње га без мно го фи зич ких по сле ди ца.” То што ова кав за кљу чак 
из во ди про фе сор вој не ака де ми је јед ног од бит них на па да ча 
на Ср би ју, са мо по твр ђу је мо је уве ре ње ка ко је про те кли рат 
за њи хо ве по ли тич ковој не ели те био тек екс пе ри мен ти са ње 
но вих ви до ва ра та и ин тер вен ци је. Ни ко ме, на рав но, не па да 
на па мет да се ка је због бом бар до ва ња Ср ба, или да жа ли због 
не ви них ци вил них жр та ва. Они је ди но раз ми шља ју у ка те го
ри ја ма ко ри сно сти но вих оруж ја, но вих стра те ги ја.

„Фран цу ска је су пер си ла,” гал ски ко чо пер но, а та ко са
мо за ва ра ва ју ће, из ја вио је фран цу ски пре ми јер Ли о нел Жо
спен, 22. ок то бра 1999. го ди не, на Ин сти ту ту за ви со ке 
сту ди је на ци о нал не од бра не. Тру сту вој них и стра те гиј ских 
мо зго ва Фран цу ске Жо спен је го во рио о „из у зет ној го ди ни 
за на ше ору жа не сна ге, ан га жо ва не на Ко со ву у рат ним опе ра
ци ја ма у слу жби пра ва (sic!)”.321

Пре ми јер је нај пре го во рио о чи ни о ци ма ево лу ци је 
пла не те, по ми њу ћи три фун да мен тал на узро ка: 1. Тур бу лен
ци ју ме ђу на род не ре ал но сти у ре ком по но ва њу; 2. Еко ном ску 

321 У: Al lo cu tion de M. Li o nel Jo spin, Pre mi er mi ni stre, le 22 sep tem bre 2000., lors de 
l’ouver tu re de la ses sion an nu el le de l’In sti tut des ha u tes étu des de défen se na ti o
na le (IHEDN). Ви де ти: Défen se Na ti o na le, N° 625 No vem bre 2000.
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мон ди ја ли за ци ју; 3. Рас ту ћи ути цај пла не тар них си сте ма 
ко му ни ка ци ја.

Кон ста ту ју ћи у пр вом де лу го во ра „гло бал ну стра те гиј
ску рав но те жу САД, Ру си је, Евро пе и Ки не, и ди фу зи ју си ле 
из ме ђу ви ше по ли тич ких, еко ном ских и вој них по ло ва, ко ја ће 
не сум њи во ка рак те ри са ти по че так на ред ног сто ле ћа, „Жо
спен је го во рио и о ин тер вен ци ји на Ко со ву. Рат про тив Ср ба 
прав дао је во љом ме ђу на род не за јед ни це да се де лу је и нео п
ход но шћу ху ма ни тар не ин ге рен ци је. Оправ да ње на ла зи у ви
ше ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти, за сно ва них на Гла ви VII 
По ве ље УН, а ко је је Бе о град на вод но упор но кр шио, твр ди 
Жо спен. За Жо спе на, да кле за фран цу ску др жа ву, рат про тив 
Ср ба је „мар кант ни до га ђај, и ди по мат ски и вој но.”

Ме ђу по у ка ма „су ко ба на Ко со ву” Жо спен нај пре по ми
ње „да је Фран цу ска др жа ла сво је ме сто у по ли тич ком во ђе њу 
опе ра ци ја… не гу бе ћи исто вре ме но по ли тич ку кон тро лу упо
тре бе на ших сна га”. И Жо спен твр ди да њи хов циљ ни је би ло 
уни ште ње срп ске стра не, већ „за до би ја ње тач ке по ли тич ког 
пре ки да и ка пи ту ла ци је г. Ми ло ше ви ћа, ка ко би се по сти гло 
по вла че ње срп ских сна га, по вра так из бе гли ца и ула зак на Ко
со во јед не сна ге одр жа ва ња ми ра… Ва зду шна ар ми ја по ка за
ла се као ефи ка сни вој ни на чин у слу жби по ли тич ког упра вља
ња јед ном кри зом”.322

Фран цу ски Пре ми јер та ко ђе на гла ша ва зна чај ну ево
лу ци ју фран цу ских вој них мо гућ но сти у од но су на њи хов 
за лив ски ан га жман, осам го ди на ра ни је, пре све га у до ме ну 
оба ве штај ног ра да, пре ци зних уда ра и да њу и но ћу, као и у 
ком пе тен ци ји фран цу ских вој ни ка у окви ру ме ђу са ве знич
ких струк ту ра. Зна чај ну по у ку Фран цу за у овом ра ту Жо спен 
ова ко из ра жа ва: „Ва зду шне опе ра ци је на Ко со ву по ка зу ју ко
ли ко је од лу чу ју ћа спо соб ност овла да ва ња про сто ром про
тив ни ка, са свим мо гућ но сти ма ору жа не си ле под уском по
ли тич ком кон тро лом”.

Уоч љи ва је и свест Фран цу за о кван ти та тив ном, али и 
ква ли та тив ном, ја зу из ме ђу Аме ри ка на ца и оста лих са ве зни
ца, Евро пља на пре свих. „Осим бро ја бор бе них ави о на ко је су 
и јед ни и дру ги ан га жо ва ли, не склад из ме ђу ка па ци те та ко

322 Ibid.



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

191

ман до ва ња са ку пља ња ана ли за и ин те гри са ња ин фор ма ци је 
у ре ал ном вре ме ну, уве ћао је по сле ди це тех но ло шког на пре до
ва ња САД. Та си ту а ци ја им је омо гу ћи ла да игра ју од лу чу ју ћу 
уло гу у обла сти ма по пут овла да ва ња ин фор ма ци јом и елек
трон ске око ли не, про це не уда ра, ко ри шће ња кр ста ре ћих ра
ке та. За не ку опре му, Фран цу ска упра во сма њу је јаз, по себ но у 
про гра ми ра ној ис по ру ци ра ке та Scalp и Apac he”.

Што се фран цу ске вој не бу дућ но сти ти че, а по у чен бом
бар до ва њем Ср ба по Ко сме ту (упор но из бе га ва ју ћи да кон
ста ту је у свом го во ру шта су све чи ни ли са ци вил ном ин фра
струк ту ром по Ср би ји), Жо спен на бра ја за дат ке: „Ми мо ра мо 
да оја ча мо мо гућ но сти ко ман до ва ња и кон тро ле опе ра ци ја… 
У бу дућ но сти, што се ти че ра дио хва та ња, по се бан на пор 
тре ба ло би по све ти ти спо соб но сти ма по сва ком вре ме ну, 
би ло да је реч о ко смич ком и ва зду шном по сма тра њу, или о 
на ви га ци ји са те ли ти ма. Тех но ло шко ин ве сти ра ње мо гло би 
да се на гла си дро но ви ма, сред стви ма за офан зив но оме та ње 
и из ба ци ва ње из функ ци је про тив ва зду шне од бра не; оно би се 
мо гло на ста ви ти са не ви дљи во шћу аеро ле ти ли ца. За ин фор
ма тив не си сте ме и ко ман до ва ње, мо рао би се учи ни ти на пор 
у овла да ва њу ин фор ма ци јом у ре ал ном вре ме ну.”323

У свој ству ше фа Асо ци ја ци је Кла у зе виц, не мач ки ге не
рал Кла ус На у ман је у пре сти жном ча со пи су „Европ ска без
бед ност“ об ја вио есеј „По у ке из ан га жма на на Ко со ву.” По
зна ти ге не рал, ко ји и сам у сво ђе њу би лан са ра та про тив Ср
ба при зна је и лич ну од го вор ност за број не гре шке опе ра ци је, 
за ла же се за хит не ис прав ке пла ни ра ња опе ра ци ја за бу дућ
ност.324 Као члан НА ТО де ле га ци је ко ја је 18. ја ну а ра 1999. 
сти гла у Бе о град (а пред во дио ју је Ве сли Кларк), На у ман 
пре при ча ва са ста нак са Ми ло ше ви ћем. То је за пра во по след
њи су срет са пред сед ни ком Ми ло ше ви ћем, то ком ко га НА ТО 
ге не ра ли са зна ју о ње го вој од лу ци „да вој но у про ле ће ре ши 
про блем Ко со ва, иако смо га обо ји ца упо зо ра ва ли.” Атлант
ски са вез је од мах оба ве штен о Ми ло ше ви ће вој од лу ци, али 
у по то њим пре го во ри ма „Ср би ја се за до во љи ла да ба ца прах 

323 Al lo cu tion de M. Li o nel Jo spin, Pre mi er mi ni stre, le 22 sep tem bre 2000., lors de 
l’ouver tu re de la ses sion an nu el le de l’In sti tut des ha u tes étu des de défen se na ti o
na le (IHEDN). Ви де ти: Défen se Na ti o na le, N° 625 No vem bre 2000.

324 Ви де ти: Cla us Na u man „Euro pa ische Sic her he it”, 1999. 
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у очи. За НА ТО, као и за ЕУ, не ре а го ва ње би се окон ча ло не по
пра вљи вим гу бит ком кре ди бил но сти”.325

И ге не рал На у ман нам от кри ва да су „при пре ме НА ТО 
пак та за об ра чун са Ср би ма по че ле још ју на 1998.“ По пр во
бит ном пла ну, на ме та ње ми ра укљу чи ва ло је и коп не ну ак
ци ју, уз бор бе, ако бу де по треб но. Тим пла ном, вој ни пла не ри 
упо зо ра ва ју врх НА ТО пак та на огра ни че ња опе ра ци је ко ја 
би би ла са мо ва зду шна. План ко ји На у ман оце њу је као „вој но 
оства рив”, од ба ци ће то ком ле та 1998. Са вет НА ТОа, јер се 
чла ни це ни су спо ра зу ме ле око кво те у обез бе ђи ва њу 100.000 
вој ни ка нео п ход них за опе ра ци ју упа да на Ко смет по сле бом
бар до ва ња. Овај мо ме нат не сло ге чла ни ца Са ве за био је, по 
овом ауто ру, кључ ни је у ко нач ном скром ном успе ху опе ра
ци је про тив Ср би је. И На у ман, као и мно ги дру ги ге не ра ли 
Са ве за, тач но оце њу је раз лог су штин ског не у спе ха НА ТО 
пак та, иако су на те ра ли Ми ло ше ви ћа на спо ра зум о по вла
че њу.

Tај за ни мљи ви све док от кри ва нам још је дан, али ра ни
ји, су срет са Ми ло ше ви ћем, ок то бра 1998. у Бе о гра ду. Кларк 
и На у ман про во де чак 16 са ти у пре го во ри ма са пред сед ни
ком Ми ло ше ви ћем. На у ман ка же да је Ми ло ше вић при стао 
на уступ ке и ствар но по ву као део сво јих ефек ти ва, као и да 
је при хва тио при су ство по сма тра ча. Ме ђу тим, не до пу сти ви 
по те зи УЧК (ко је На у ман еуфе ми стич ки на зи ва иза зи ва њи
ма) чи не да Ми ло ше вић про ме ни ми шље ње. На у ман ви ди 
Ми ло ше ви ћа као по бед ни ка у три прет ход на ра та, ко ји игра 
на нео д луч ност Са ве зни ка, као и на ве ту Мо скве, и ко ме се 
„до пу шта да окон ча ет нич ко чи шће ње без ри зи ка од још јед
ног ра та са НА ТО пак том, за ко ји зна да не би био ка дар да 
га до би је”.326

На у ман овај по тез Ми ло ше ви ћа сма тра ве ли ком гре
шком, али ту ма чи и твр до гла во шћу про ис те клом из убе ђе
но сти да ће не ко ли ко да на су ко ба до ве сти до ко ме ша ња у 
окри љу Са ве за, па и до рас па да. Не мач ки ге не рал твр ди да 
је до то га мо гло чак и да до ђе, да ни је би ло шо ка ко је су сли
ке ал бан ских из бе гли ца про у зро ко ва ле код свет ског јав ног 
мне ња. Пен зи о ни са ни На у ман су ми ра опе ра ци ју као по ли
тич ки успе шну. У вој ном де лу, об зи ром на гре шку ли ша ва ња 
325 Ibid.

326 Ibid.
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од коп не не ин тер вен ци је, он ви ди „од лич не ре зул та те у деј
ству про тив  ва зду шне од бра не Ср ба и пре ки да ве за Ко со ва 
и Ср би је, до бре у уда ри ма на си сте ме ко ман до ва ња и сла бе у 
уда ри ма на ра штр ка не и ка му фли ра не срп ске сна ге.” Али, то 
ни је би ло до вољ но у пр вој фа зи на па да да Ср би при хва те ста
ци о ни ра ње ми ров них сна га, па су бом бар до ва ња за хва ти ла 
чи та ву Ср би ју и ње ну ин фра струк ту ру. За ни мљи во је и На у
ма но во за па жа ње из до ме на ин фор ма ци је. „Ср би су,“ по ње
му, „увек има ли 9 са ти пред но сти у про па ганд ном сми слу, јер 
је НА ТО гу био вре ме оба ве шта ва њем са ве знич ких вла да“.327

Кон станс Стел цен ми лер, у есе ју о Бун де све ру, об ја вље
ном у ли сту „Ди Цајт“ уоча ва ну жност про ме не ко ри шће ња 
блин ди ра них фор ма ци ја на осно ву ис ку ства са Ср би ма. „Сла
ва Бун де све ру, али те шке блин ди ра не фор ма ци је при па да ју 
са да про шло сти. И ако би тре ба ло при те ћи у по моћ са ве зни
ци ма, ин тер вен ци ја би зах те ва ла пре мо бил не, окрет не је ди
ни це, ко је мо гу да се бр зо пре ме шта ју, при лич но на лик они ма 
ан га жо ва ним да нас на Бал ка ну”.328

Исто та ко, по што је па ра ли са ње не при ја тељ ске ко ман де 
да нас мо гу ће уз по моћ ком пју тер ских ви ру са ко ји се уба цу
ју у бан ке по да та ка не при ја те ља, очи то је да су у Бри се лу и 
Ва шинг то ну од Ср ба у том сми слу има ли мно го ви ше про
бле ма но што се то још увек при зна је. За то На у ман пред ла же 
за бу дућ ност „спе ци јал не сна ге ко ман до ва ња”у окри љу шта ба 
НА ТО сна га, ко је би се ба ви ле бор бом про тив ком пју тер ских 
ви ру са, као и пра во вре ме ним пла си ра њем НА ТО про па ган де 
и ин фор ма ци ја.

На у ман окон ча ва есеј сво јом же љом и прог но зом ви да 
ре ша ва ња бу ду ћих кон фли ка та, на осно ву ра та про тив Ср ба: 
„На дам се, у сва ком слу ча ју, да Ко со во обе ле жа ва крај епо хе у 
ко јој је рат био при хва ћен у Евро пи као сред ство по ли ти ке, и 
да ће се отво ри ти пе ри од са рад ње у ко јој ће уло га на ци о нал
них др жа ва у спољ ној по ли ти ци и без бед но сти про гре сив но 
пре ћи у дру ги план. У том слу ча ју, ма ко ли ко био дуг пут ко ји 
тре ба пре ћи, мо ћи ће да се ка же ка ко је све до бро што се до бро 
свр ши”.329

327 Ibid.

328 У: Con stan ce Stel zen mu ler, Di e Ze it, no. 39,1999.

329 Ibid.
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Ре ци мо и да по сле ра та про тив Ср ба НА ТО ду го још ни
су об ја ви ли укуп не тро шко ве, ка ко су то оби ча ва ли у прет
ход ним ин тер вен ци ја ма, по пут За лив ског ра та. Не зна се тач
но ко ли ко је фи нан сиј ско уче шће чла ни ца Са ве за, док су Ср
би про це ни ли укуп не гу бит ке у ин фра струк ту ри на око 100 
ми ли јар ди до ла ра. Ме ђу тим, та ште та ни је до ка за на до да нас, 
ма да Ср би ни су ни пу но пре те ра ли, по мно гим про це на ма.330

VI. 2 Оси ро ма ше ни ура ни јум про тив 
оси ро ма ше них Ср ба: „де вет на ест  
на јед но га“

О хи ља да ма жр та ва 78 да на бом бар до ва ња 1999. у Ср би
ји сва ке го ди не ме ди ји под се ћа ју јав ност на ту ку ка вич ку ва
зду шну опе ра ци ју „оси ро ма ше ним ура ни ју мом про тив оси
ро ма ше них Ср ба“. Ср би ово ни ка да не ће за бо ра ви ти, ни ти 
опро сти ти Ва шинг тер ни. „По ли ти ка“ је 2013. Из у зет но ква
ли тет но то учи ни ла сво јим је згро ви тим до си је ом „Де вет на
ест на јед но га“. Ме ђу тим, пр ве „пор ци је“ ура ни јум ских бор би 
за Ср бе ба че не су над Ре пу бли ком Срп ском, то ком гра ђан
ског ра та у БиХ. На рав но, ни јед ну бом бу ни су НА ТО ави о ни 
ба ци ли на Му сли ма не и Хр ва те, ту „част“ има ли су ис кљу
чи во Ср би. Нај же шће ис ку ство би ло је на ме ње но про сто ри
ма До бо ја и Озре на, ко ја је 1995. ин тен зив но бом бар до ва ла 
ави ја ци ја НА ТО. „Ме те бом бар де ра Али јан се од 30. ав гу ста 
до 5. сеп тем бра 1995. го ди не би ли су вој ни објек ти на Усо ри, 
скла ди ште му ни ци је на Ба ра ма, оба при град ска на се ља је два 
два ки ло ме тра уда ље на од цен тра До бо ја. Сру ше ни су до те
ме ља и ре пе ти тор Ра дио До бо ја, ре леј ни си стем на Бец њу, ТВ 
ре пе ти тор 'Кра љи ца' на Озре ну и раз ру ше но скла ди ште ВРС 
у По то ча ни ма на ис тој пла ни ни“.331

УН су та ко ђе утвр ди ле чак 200 пу та ве ћу кон цен тра ци ју 
кон та ми ни ра не пра ши не опа сна по здра вље у ка сар ни у Хан 

330 Што се ти че Ва шинг тер ни них тро шко ва, ево ма ле илу стра ци је це не на па
дач ке тех но ло ги је: Јед на аме рич ка кр ста ре ћа ра ке та, ко је су на Ср би ју оби
ла то лан си ра ли са бро до ва у Ја дра ну, ста је 1 ми ли он $. Је дан ави он Ф11 ста је 
45 ми ли о на $, хе ли коп тер “ Апач” 15 ми ли о на $, док је дан бом бар дер „Б 111” 
(„не ви дљи ви“) ста је чи та ве 2 ми ли јар де $.

331 Ви де ти: Љ. Ђу рић, „РС: Ура ни јум уби ја од ло же но,“ По ли ти ка, 01. сеп тем бар 
2013. 
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Пи је ску.332 Тим Ује ди ње них на ци ја за очу ва ње жи вот не сре
ди не је 2002. го ди не „утвр дио кон цен тра ци ју ура на, на не ким 
под руч ји ма знат но ве ћа од до зво ље не. Оп се жна ис тра жи ва
ња, ко ја су оба ви ли ле ка ри Оде ле ња ОРЛ Оп ште бол ни це До
бој, уста но ви ла су да су обо ље ња од кар ци но ма ко же ли ца и 
вра та по ве ћа на за два и по пу та у од но су на пред рат ни пе ри
од. На Оде ље њу уро ло ги је по след њих го ди на та ко ђе је 50 од
сто бо ле сни ка са ма лиг ним обо ле њи ма, што опет ука зу је на 
мо гућ ност од ло же ног де ло ва ња по ја ча не ра ди ја ци је“.333 

Тре ба кри ти ко ва ти и вла ду РС због то га што је би ла 
за све ове го ди не, ин до лент на, баш као и Вла да Ср би је, што 
узроч на ве за бом бар до ва ња НА ТО ави ја ци је и по ве ћа не 
смрт но сти па ци је на та и обо ле ва ња од ма лиг них бо ле сти, ни је 
оштро пред ста вље на УН и НА ТО. Гра на те са оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом из ба ци ва не су на срп ске бор це, али и ци ви ле у 
БиХ, од кра ја ав гу ста до 6. сеп тем бра 1995. го ди не из ави о на 
«А10», на ме ње них за по др шку му џа хе ди ни ма и Изет бе го ви
ће вој вој сци, ко ји су кре ну ли у том пе ри о ду на срп ске сна ге 
на Озре ну.334

У епи зо ду бом бар до ва ња Ср би је 1999. ушао је по да так 
да је пр ва кр ста ре ћа ра ке та “То ма хавк” по го ди ла циљ у Ба
тај ни ци, 4. мар та 1999. го ди не у 20.45 са ти, и то вре ме пред
ста вља офи ци јел ни по че так агре си је НА ТОа на СР Ју го сла

332 Нај ве ро ват ни ји раз лог за уда ре по ка сар ни Хан Пи је сак је су под зем не ан ти 
 ну кле ар не ин ста ла ци је бив ше ЈНА, тј. јед ног од по тен ци јал них скро ви шта 
за Ти та и врх др жа ве у слу ча ју на па да Вар шав ског, или НА ТО пак та.

333 Ви де ти: Љ. Ђу рић, „РС: Ура ни јум уби ја од ло же но,“ По ли ти ка, 01. сеп тем бар 
2013. Исти аутор до да је: „Нај и зра же ни је на са ра јев ском под руч ју, ко је је би ло 
под кон тро лом срп ских сна га и у ви ше на вра та по след ње го ди не ра та у БиХ 
би ло је ме та на па да ави о на Али јан се. Струч ња ци УН оце ни ли су да по сто ји 
ве ли ки ри зик по здра вље љу ди и у не по сред ној бли зи ни бом бар до ва них ци ље ва 
у До бо ју. Во ђа ти ма УН Пе ка Ха ви сто та да је на гла сио да је кон цен тра
ци ја кон та ми ни ра не пра ши не ура ни ју ма опа сна по здра вље. Струч ња ци за 
за шти ту жи вот не сре ди не УН кон тро ли са ли су и ка сар не у Лу ка ви ци, на 
Ко ра ну и Ха џи ћи ма, Ја хо рин ски по ток на Па ла ма, ре зер во ар во де и уни ште
но скла ди ште му ни ци је у Ка ли но ви ку, мост пре ко ре ке Дри не у Фо чи и бив шу 
ка сар ну у Ус ти ко ли ни. Ре зул та ти су та ко ђе би ли алар мант ни, по себ но ка да 
је у пи та њу ло ка ци ја бив шег Тех нич коре монт ног за вод у Ха џи ћи ма. Ме ре ња 
на оста ци ма гра на та у око ли ни по ка за ла су да је ра ди о ак тив но зра че ње и 
две хи ља де пу та ве ће од нор мал ног“.

334 НА ТО је мно го ка сни је по твр дио да је на укуп но 17 ло ка ци ја ис па ље но 10.800 
гра на та. Од то га ви ше од две хи ља де од но си се на ци ље ве у Хан Пи је ску и 
Ха џи ћи ма, а те гра на те са др жа ле су и до 300 гра ма оси ро ма ше ног ура ни ју ма 
 из ве штај је о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Ти ма струч ња ка Ује ди ње них на ци
ја за за шти ту жи вот не сре ди не. Ви де ти: Ibid.
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ви ју.335 „Без од лу ке Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, 
кр ше њем По ве ље УН и те мељ них на че ла ме ђу на род ног пра
ва, сна ге 19 зе ма ља, чла ни ца НА ТОа, за по че ле су ва зду шну 
кам па њу уни шта ва ња ци ље ва у СР Ју го сла ви ји, пре све га у 
Ср би ји и на Ко со ву и Ме то хи ји. Рат је по тра јао пу них 78 да
на, до 10. ју на 1999, ма да су пла не ри НА ТОа оп ти ми стич ки 
твр ди ли да ће от пор СР Ју го сла ви је тра ја ти тек де се так да
на.“336 Ка ко пи ше Сло бо дан Кља кић у „По ли ти ки ној“ Те ми 
не де ље: „Пр ва опе ра ци ја НА ТОа, у окви ру ње го ве но ве, офан
зив не стра те ги је, не пла ни ра но је по тра ја ла знат но ду же, а 
број не те шко ће у том ра ту ко ји је тре ба ло бр зо да бу де окон
чан за хва љу ју ћи хи рур шкој пре ци зно сти и не срав њи вој над
мо ћи агре со ра, учи ни ле су да за не ко ли ко не де ља бу де по ме ре
но обе ле жа ва ње 50го ди шњи це по сто ја ња овог вој ног са ве за. 
При пре ме за агре си ју тра ја ле су ду го, а мо гућ но сти НА ТОа 
ис пи та не су прет ход но у бом бар до ва њу по ло жа ја Вој ске Ре
пу бли ке Срп ске, то ком ра та у Бо сни и Хер це го ви ни“.337

Кра јем 1998. у не мач кој штам пи је об ја вљен по да так да 
су НА ТО пла но ви за на пад на СР Ју го сла ви ју би ли де фи ни са
ни у ле то те го ди не. „У пла ни ра њу на па да НА ТОа пред ви ђе но 
је ви ше сто ти на вој них ци ље ва у Ср би ји и на Ко со ву. Из ду
гач ке ли сте ци ље ва иза бра ни су за слу чај по тре бе и при о ри
тет ни ци ље ви, у ко је су убра ја ни уре ђа ји за про тив ва зду шну 
од бра ну, ко манд на ме ста, ре пе ти то ри и скла ди шта оруж ја, 
му ни ци је и го ри ва, у за ви сно сти од кон крет ног вој ног на ло га 
и ак ту ел не вој не си ту а ци је. Са ве зни ци су на пра ви ли и пла но
ве за за у зи ма ње Ко со ва и за коп не ни ула зак у Ср би ју, пла ни ра
не су и тру пе ко је би се мо ра ле пре ба ци ти из Аме ри ке за Евро
пу”, пи са ла је не ко ли ко ме се ци пре по чет ка ра та Ло тра Рил.338 

Сло бо дан Кља кић под се ћа ка ко за по че так агре си је ни
је до би јен ман дат УН. „Стра те зи НА ТОа су за о би ла же њем 
од ред би По ве ље УН ци нич но, еле мен тар но си ле џиј ски про

335 Ви де ти: Сло бо дан Кља кић, По ли ти ка, елек трон ско из да ње, 04. 03. 2013. Чи
та лац Је ле на до да је за ни мљив де таљ: 08/04/2013. „Око 20 ча со ва 24. мар та 
1999., би ло је де то на ци ја у Но вом Са ду, пре на ве де не Ба тај ни це и 20:45. Би ла 
сам тад у Но вом Са ду и на жа лост још увек се до бро се ћам“.

336 Ви де ти: Сл. Кља кић и др.,„Го ди шњи ца НА ТО бом бар до ва ња, Де вет на ест на 
јед но га,“ По ли ти ка, 24. 03. 2013.

337 Ibid. 

338 Ibid.
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ши ри ли зна че ње Чла на 51 По ве ље УН, ко ји ка же да је 'на си ље 
ле ги тим но, али ис кљу чи во у скла ду с пра ви ма на ро да', од но
сно да је у слу ча ју упо тре бе на си ља 'је ди ни из у зе так пра во на 
са мо од бра ну', док је 'сва ко дру го вој но ан га жо ва ње осва јач ки 
рат' “.339 

Вој нопо ли тич ки ко мен та тор „По ли ти ке“ Ми ро слав 
Ла зан ски, ана ли зо вао је коп не ну ин ва зи ју Ср би је, на зва ну 
„Бра воми нус“, ко ју је Бе ла ку ћа по пу лар но на зва ла по ге не
ра лу Ве сли ју Клар ку, чо ве ку од по ве ре ња рат ног зло чин ца 
Клин то на, ег зе ку то ру бом бар до ва ња и ко ман дан ту НА ТОа 
 „Вен сов план“ (очи та алу зи ја на по зна ти ји „Вен сов план за 
БиХ 1991.  прим. а.) Ла зан ски пи ше: „У пла ни ра ној коп не ној 
ин ва зи ји СР Ју го сла ви је, пре ма пла ну „Бра воми нус”, или ка
ко су га у Бе лој ку ћи зва ли „Вен сов план”, по ге не ра лу Ве сли
ју Клар ку, вр хов ном ко ман дан ту НА ТОа, тре ба ло је да уче
ству је око 175.000 аме рич ких и бри тан ских вој ни ка“.340 План 
је на и шао на оче ки ва ни скеп ти ци зам, по пут оног ко ји је из
ра жа вао на чел ник Здру же ног ге не рал шта ба, ге не рал Хен ри 
Шел тон, као и се кре тар за од бра ну Ви љем Ко ен. Клин то нов 
тим за на ци о нал ну без бед ност и бри тан ски пре ми јер То ни 
Блер, Ита ли ја ни, Нем ци и Фран цу зи би ли су за бом бар до ва
ње. 

Ла зан ски, зна лач ки, ши ро ком јав ном мне њу до ча ра ва 
и пла ни ра ну Ва шинг тер ни ну ва ри јан ту ове агре си је ко ја се 
ни је од и гра ла (и по овом ауто ру бо љу за Ср би ју)  пет оп ци
ја овог пла на: „Сла ње ви ше хи ља да вој ни ка хе ли коп тер ским 
де сан ти ма у сре ди ште Ко со ва, чи ме би по ку ша ли да раз дво је 
ју го сло вен ске сна ге, за тим ула зак је ди ни ца НА ТОа из Ма ке
до ни је у Пре шев ску до ли ну, па он да на Ко со во.341 Коп не ни удар 
339 Ibid.

340 У овоm post fe stum про ми шља њу, аутор је ипак склон ста ву да је за Ср би ју 
знат но по год ни ја вој на оп ци ја би ла коп не на ин тер вен ци ја НА ТОа. Пр вен
стве но због то га што бом бар до ва ње оси ро ма ше ним ура ни ју мом не мо же, 
по гро зо мор ној ште ти по ста нов ни ке Ср би је, ни са чим да се ме ри. Срп ски 
на род ће де це ни ја ма осе ћа ти стра шне по сле ди це бом бар до ва ња обез љу ђе не 
Ва шинг тер не, ко ја је се ја ла хи ља де то на оси ро ма ше ног ура ни ју ма, за га ђу
ју ћи ду го роч но фло ру и фа у ну Ср би је, као и број не ста нов ни ке, ко ји ће од 
овог ра та уми ра ти још за ду го у бу дућ но сти.

341 Ве ли ки срп ски ге о граф и ге о по ли то лог, Ми ло ван Ра до ва но вић, го во рио је о 
зна ча ју Пре шев ске до ли не за Ср би ју: „По зна то је у европ ској по ли тич кој и 
кул тур ној исто ри ји и по ли тич кој ге о гра фи ји да су од ре ђе ни ре ги о ни, стра
те гиј ски прав ци и ко ри до ри, про ла зи, пре во ји, по ви је и до ми нант не тач ке 
кон трол ног, за пре ча ва ју ћег, или олак ша ва ју ћег про ход ног и ко ре спон дент ног 
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из Ма ке до ни је био би ве ли ки по ли тич ки про блем за Ско пље, 
Ма ке до ни ја је јав но са оп шти ла да не ће до зво ли ти упо тре бу 
сво је коп не не те ри то ри је. Тре ћа оп ци ја би ла је про лаз код Ка
ча ни ка кроз кли су ру, од но сно да се оклоп ним тру па ма кре не 
кроз пла нин ски про лаз та ко ђе из прав ца Ма ке до ни је, што је 
би ла за на па да ча вр ло те шка ва ри јан та јер је све би ло ми
ни ра но. Че твр та оп ци ја био је на пад из Ал ба ни је, због то га 
је аме рич ка ин же ње ри ја по че ла да гра ди и по пра вља пу те ве 
пре ма Ко со ву. За пра во, је дан пра вац коп не ног на сту па ња НА
ТОа тре ба ло је да бу де од Ска дра ка При зре ну, уз ре ку Дрим, 
до ли ну Бар де до гра нич ног пре ла за Врб ни ца. На том пу ту би

по ло жа ја, има ли зна чај ну уло гу за про це се фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва, 
њи хо ве ме ђу соб не ет нич ке, еко ном ске и кул тур не ве зе, за ве ков не ми гра ци је 
ста нов ни штва и се о бе чи та вих на ро да. На ро чи то за рат не опе ра ци је на па
дач ког, или од брам бе ног ка рак те ра, као и за кон ци пи ра ње ге о по ли тич ких и 
ге о стра те гиј ских мо де ла и док три на и њи хо ву рак тич ку ре а ли за ци ју...“Пре
шев ско  ку ма нов ска удо ли на би ла је на прав цу вој ног по хо да кра ља Сте фа на 
Де чан ског 1330, на Вел бу жду (Ћу стен дил), где је из во је ва на зна чај на по бе да 
над бу гар ском вој ском, по сле ко је је Ср би ја за го спо да ри ла ни шком и знат ним 
де лом вар дар ске обла сти. Кроз исту усо ли ну је  до ла зе ћи пре ко Ћу стен ди ла 
и Кра то ва, про шао тур ски сул тан Му рат 1389. го ди не, упу тив ши се у бој на 
Ко со ву. Истим прав цем је на сту па ла и тур ска ор ди ја под Мех ме дом Осва ја
чем ко ја је, про древ ши од Кра то ва у пре шев ско ку ма нов ску удо ло ну, пре шла 
пре ко Ка ра да га по преч ним пу те ви ма, ко ри сте ћи кон чуљ ски те снац Би нач ке 
Мо ра ве, да би за тим, у обла сти Гор ње Мо ра ве на ко сов ској стра ни осво ји ла 
зна ме ни ти ру дар ски град Но во Бр до 1. ју на 1455. Истом мар шру том је 1463. 
го ди не Мех мед Осва јач кре нуо у по ход на Бо сну... Пре шев ско  ку ма нов ска об
ласт са Же гли го вом и кри во па ла нач ким кра јем би ла је сре ди ште на род ног 
устан ка про тив Ту ра ка, под вој во дом Кар по шем. Код Ку ма но ва је 23. и 24. 
ок то бра 1912. срп ска вој ска на не ла пр ви од лу чу ју ћи по раз тур ској вар дар ској 
ар ми ји у Пр вом бал кан ском ра ту. Нај зад, пре шев ско  ку ма нов ска удо ли на се 
сво јим ју жним де лом у Април ском ра ту 1941. го ди не на шла на јед ном од глав
них стра те гиј ских пра ва ца у на сту па њу не мач ке ар ми је из Бу гар ске, пре ко 
Кри ве Па лан ке и Стра ци на, ка Ку ма но ву и Ско пљу...Од 2000. го ди не, Пре
шев ска до ли на  за пра во ши ро ко пољ ско раз во ђе на по те зу од Бу ја нов ца па до 
др жав не гра ни це из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је, од но сно СР Ју го сла ви је и Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је, у сре ди шти је па жње на ше и европ ске по ли тич ке јав но сти и 
раз ли чи тих опе ра циј ских сце на ри ја на спрам но рас по ре ђе них фор ма ци ја Вој
ске и по ли ци је СР Ју го сла ви је, ору жа них од ре да ал бан ских те ро ри ста ко ји су 
пре ко ад ми ни стра тив не  а фак тич ки флан ки ра не вој нопо ли тич ке гра ни це 
из ме ђу Ко со ва и мо рав ског ро га ју жне Ср би је про др ли у без бед но сну (там пон) 
зо ну ус по ста вље ну Вој но тех нич ким спо ра зу мом по чет ком ју на 1999, за тим 
вој них сна га КФОРа на ко сов ској, тач ни је гор њо мо рав ској стра ни по кра
ји не, дуж пла нин ског обо да пре шев ског Ка ра да га, фор ма ци ја НА ТО у Ма ке
до ни ји, као и ма ке дон ске вој ске и по ли ци је. Пре шев ска до ли на као ор ган ска 
са став ни ца Мо рав ско вар дар ске же ле знич ке и друм ске ма ги стра ле, по ста
ла је та ко нај не у рал гич ни ја европ ска ге о стра те гиј ска тач ка ко ја ди рект но 
угро жа ва ко му ни ка ци ју из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је, као и нај кра ћу тран
зит ну коп не ну ве зу сред ње и оста ле Евро пе са Егеј ским мо рем и ис точ ним 
Сре до зе мљем.“Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ма ли пој мов ник ге
о по ли ти ке. Су бјек тив ни мул ти ди сци пли нар ни гло сар нео п хо дан сва ко ме ко 
про ми шља свет Тре ћег ми ле ни ју ма, „Ју го и сток“, Бе о град, 2004. 
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ла су два мо ста, оба је на ша вој ска спре ми ла за ру ше ње. Ју
го и сточ но је до ли на Па га ру ша. Дру ги пра вац тре ба ло је да 
во ди од Кук са у Ал ба ни ји пре ко Ли ка и Фи јер зе бр до ви тим 
и пла нин ским те ре ном уз гра ни цу све до ме ста Зуб. Та два 
пу та би ла су је ди ни прав ци за коп не ну ин ва зи ју НА ТОа из 
прав ца Ал ба ни је пре ма Ко со ву. Али, за би ло ко ји коп не ни удар 
про тив ник је мо рао да прет ход но кон тро ли ше упра во до ли
ну Па га ру шу, јер оба пу та иду ње ним обо дом, она је па ра лел
на с гра ни цом, не ких 14 км уну тар ју го сло вен ске те ри то ри је. 
У до ли ни Па га ру ше би ле су уко па не и до бро ма ски ра не на ша 
549. мо то ри зо ва на бри га да и 52. ар ти ље риј скора кет ни пук 
ПВО. И пре не го би коп не не сна ге НА ТОа сти гле до те до ли не 
два мо ста би ла би сру ше на.

Пе ти сце на рио је пред ви ђао да се ин ва зи о на вој ска пр
во при ку пи у Ма ђар ској и да се он да са се ве ра по ку ша ула зак 
у Ср би ју уз исто вре ме не на па де и с ју га. И све то уз исто
вре ме но бом бар до ва ње Ср би је из ва зду ха. Ра ди спре ча ва ња 
ху ма ни тар не ка та стро фе на Ко со ву? Ко нач ни циљ је био да 
у ро ку од 90 да на НА ТО вој ни ци до ђу на те рен и по ра зе Ср
бе и Ју го сла ви ју до кра ја ок то бра. Удар из прав ца Ма ђар ске 
дуж ре ка Ду на ва и Ти се би ла је ра ди кал на вер зи ја пла на 'Бра
во  ми нус, али је НА ТО знао да је под руч је из ме ђу Ду на ва и 
Ти се би ло ми ни ра но и по сед ну то на шим ја ким ме шо ви тим 
про ти во клоп ним сна га ма. Упра во на том прав цу је и бив ша 
ЈНА уве жба ва ла од бра ну од на па да сна га Вар шав ског уго во
ра из прав ца Ба ла то на. Мо дел успе шне од бра не од тех нич ки 
над моћ ни јег про тив ни ка. Бе о град је у Вој во ди ни за од бра ну 
по ста вио пет ди ви зи ја, док би за од суд ну од бра ну мо гао да 
при ву че још две ди ви зи је, као и још јед ну из стра те шке ре зер
ве Вр хов не ко ман де. НА ТО је на том де лу фрон та пла ни рао 
да раз ви је у пр вом еша ло ну че ти ри ди ви зи је, док би две ди ви
зи је оста вио у Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји за слу чај ју го сло вен ског 
кон тра у да ра. Ина че, Вој ска Ју го сла ви је је упра во због кру жне 
од бра не др жа ве глав ни ну сво јих сна га и стра те шку ре зер ву 
др жа ла ју жно од Бе о гра да, за пад но од ре ке Мо ра ве, се вер но од 
Ко сме та, ис точ но од Цр не Го ре, око Кра гу јев ца и Кра ље ва... 
За НА ТО је био про блем што кон цен тра ци ја њи хо вих ве ли
ких вој них ефек ти ва ни је би ла мо гу ћа не до ок то бра ме се ца, 
већ ни до кра ја де цем бра, а он да би се све то мо ра ло да се од
ло жи до про ле ћа јер те рен уз ју го сло вен скоал бан ску гра ни цу 
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ни је про хо дан зи ми. Зим ско вре ме знат но би оте жа ло и упо
тре бу ави ја ци је НА ТОа. За ин ва зи ју Ју го сла ви је ра ди кал ног 
ка рак те ра по пла ну „Бра воми нус” би ло је по треб но нај ма ње 
12 те шких НА ТО ди ви зи ја с пу ном ло ги сти ком. А већ се ско ро 
за ко ра чи ло у ле то. Јер, да би се не мач ки Бун де свер при пре мио 
за коп не ни на пад на на шу зе мљу из прав ца Ма ђар ске би ла су 
по треб на че ти ри ме се ца, за САД и Ве ли ку Бри та ни ју тај пе
ри од при пре ма из но си шест ме се ци. Про бле ми ге о гра фи је, ло
ги сти ке и вре ме на ни су ишли у при лог „Вен со вом пла ну”, али 
све то као да ни ко ни је знао, или ни је смео, или ни је хтео да 
ка же Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу. Да ли би смо ми, ипак, у Ср би ји 
све то и из др жа ли?“ 342

„По ли ти ка“ је у свом до си јеу под се ти ла и на ста ти сти ку 
бом бар до ва ња Ср би је, од ко је ће се зе мља још ду го опо ра
вља ти. „У здру же ној ак ци ји НА ТОа уче шће је узе ло 19 чла
ни ца овог са ве за, зе ма ља ко је су та да има ле дру штве ни бру
то про из вод од 3,3 хи ља де ми ли јар ди до ла ра, а њи хо вих 743,8 
ми ли о на ста нов ни ка жи ве ло је на 22,3 ми ли о на ква драт них 
ки ло ме та ра. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја има ла је дру
штве ни бру то про из вод од 3,8 ми ли јар ди до ла ра, 11,5 ми ли
о на ста нов ни ка и по вр ши ну од 102.000 ква драт них ки ло ме
та ра. Де вет на ест на јед но га, на рав но да се и то мо же (од нос 
бру то дру штве ног про из во да 860,3:1; ста нов ни штва 67,3:1; 
по вр ши не 228,7:1). Број жр та ва, вој них и ци вил них, ко је је СР 
Ју го сла ви ја има ла у овом не рав но прав ном ра ту, до да нас ни је 
тач но уста но вљен и пи та ње је да ли ће се то ика да до го ди
ти. Про це не су раз ли чи те, го во ре да је то ком агре си је жи во
те из гу би ло из ме ђу 2,5 и 3,5 хи ља де љу ди, ма да има и оних 
ко ји го во ре о мо гу ћих 10.000 жр та ва. За про те клих 14 го ди на 
ни су уста но вље не ни раз ме ре ма те ри јал не ште те, та ко да се 
про це не кре ћу од 30, нај че шће око 100 ми ли јар ди до ла ра. Има 
и оних ко ји ка жу да ште та из но си 130 ми ли јар ди до ла ра“.343

За ауто ра је, усред ове гро зо мор не ста ти сти ке екс трем
не обез љу ђе но сти ко ман да на та НА ТОа и во де ћих по ли ти
ча ра ко ји су до зво ли ли ова кво ку ка вич ко и кри ми нал но во

342 Ви де ти: Ми ро слав Ла зан ски, „За што је Ми ло ше вић по пу стио“, По ли ти ка, 
24. март 2013.

343 Ви де ти: Сл. Кља кић и др.,“Го ди шњи ца НА ТО бом бар до ва ња, Де вет на ест на 
јед но га,“По ли ти ка, 24.03. 2013.
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је ва ње про тив Ср ба 1999., кључ но пи та ње: за што је НА ТО 
си сте мат ски ко ри стио не до зво ље но но во оруж је за ма сов но 
уни шта ва ње  бом бе са оси ро ма ше ним ура ни ју мом? Зар ни
је би ло до вољ но кла сич но на о ру жа ње? Уз све дру ге оп ту жбе 
НА ТОа и Ва шинг тер не пре вас ход но, овај мо ме нат ар ма ге
дон ског у бом бар до ва њу Ср ба игра ће у бу дућ но сти ите ка ко 
ва жну уло гу, ка да се од нос сна га на пла не ти про ме ни, па про
функ ци о ни шу ме ђу на род ни су до ви.344

Ме ђу рет ке при ме ре ча сти на спрам одур ног НА ТО 
бом бар до ва ња убра ја мо ре чи ја сне оп ту жбе Бир ги те Мал
зан, пред став ни це Са ве та за мир из Ка се ла у Не мач кој. „Осу
ђу је мо овај су ро ви рат, ко ји је во ђен без има ло по што ва ња 
ме ђу на род ног пра ва, уни шта ва ју ћи жи во те мно гих љу ди на 
ди рек тан или ин ди рек тан на чин. Осу ђу је мо уни шта ва ње 
ин фра струк ту ре, као и гру бо кр ше ње Же нев ске кон вен ци је. 
Као стра хо ви ти рат ни зло чи ни на ро чи то се ис ти чу упо тре
ба ка сет них бом би, бом бар до ва ње хе миј ске ин ду стри је, где су 
осло бо ђе не ве ли ке ко ли чи не ди ок си на, за тим упо тре ба оси
ро ма ше ног ура ни ју ма. Рат је јед но стра но био упе рен про тив 
Ср би је, иза звав ши да љи еко ном ски пад, и у Ср би ји на Ко со ву. 
НА ТО тре ба да на док на ди на не те ште те”.345

Ме ђу све до че њи ма чи та ла ца „По ли ти ки ног“ елек трон
ског из да ња, за ни мљи во је и пи смо Ка ро ли не Ули:  „Ко ли ко 
је бо ле сних, а по го то ву де це, чак и не ро ђе не де це, за што сви 
жму ре??? Ја мо рам опет на опе ра ци ју због бом бар до ва ња 'За
ста ве' у Кра гу јев цу оси ро ма ше ним ура ни ју мом, пр ва опе ра ци
ја ми о ма на ма те ри ци ми је би ла 2009 го ди не и са да сам на 
ли сти че ка ња за штит ну жле зду ко ју тре ба це лу от кло ни
ти, те го бе су ми кре ну ле од мах на кон бом бар до ва ња. За што 
др жа ва не ре а гу је???“346

„Но во сти„ су под се ти ле да је не по сред ни по вод за бом
бар до ва ње би ла ак ци ја срп ске по ли ци је у Рач ку, јед ном од 
нај ве ћих упо ри шта та ко зва не ОВК, 15. ја ну а ра 1999. го ди не. 
„Та да шњи шеф Ве ри фи ка ци о не ко ми си је ОЕБС на Ко сме ту, 
344 Не ка се за у век у срп ској јав но сти по на вља: агре си ју на Ср бе 1999. из вр ши ле 

су: Бел ги ја, Хо лан ди ја, Дан ска, Исланд, Че шка, Фран цу ска, Не мач ка, Ма ђар
ска, Ита ли ја, Шпа ни ја, Грч ка, Тур ска, Ка на да, Ве ли ка Бри та ни ја, Нор ве шка, 
Пољ ска, Пор ту гал, Лук сем бург и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

345 Ви де ти: М. М.  И. Л., „Жи ве ра не од ‘ан ђе ла’“, Но во сти, 23. март 2012.

346 Ви де ти: По ли ти ка елек трон ско из да ње, 02/01/2014.
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пен зи о ни са ни аме рич ки ге не рал, Ви ли јем Во кер, пред ста вио је 
ову ак ци ју јав но сти као 'ма са кр' ал бан ских ци ви ла. То га да на 
је и по че ла, до тад не за пам ће на ме диј ска кам па ња. Мул ти на
ци о нал не сна ге, у чи јем са ста ву је би ло 37. 200 вој ни ка, из 36 
зе ма ља, има ле су за да так да обез бе де мир за све на ци о нал не 
за јед ни це на Ко сме ту. А ка ко су га 'обез бе ди ле', го во ри по да
так да је од по чет ка њи хо вог ман да та са Ко со ва и Ме то хи је 
про те ра но 280.000 Ср ба и дру гих не ал ба на ца. Кид на по ва но  
1.500. У ју жну срп ску по кра ји ну ушло је, та да, 800.000 Ал ба на
ца. Од то га  тре ћи на ко ја на Ко сме ту ни ка да ни је жи ве ла“. 

Не ви ђен по сту пак је и за тва ра ње у схе ве нин ген ски за
твор го то во ком плет ног ру ко вод ства срп ске др жа ве  по ли
тич ког, вој ног и по ли циј ског. И овај де таљ је не ве ро ват но си
ле џиј ство Ва шинг тер не, чи ји су стра те зи „из мо зга ли“ да су 
Ср би за и ста нај ви ше на лик хи тле ров ци ма, иако су бра ни ли 
су ве ре ност сво је др жа ве. Клин тон и дру ги сма тра ли су да је 
нај бо ље да се Ср би ма спек та ку лар но су ди, баш као на ци сти
ма у Нир нбер гу по сле Дру гог свет ског ра та.347

За раз ли ку од 1999., ка да су тек нај хра бри ји на За па ду 
по ми ња ли по сле ди це бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ни
ју мом, ви ше од де це ни је ка сни је, при ме ра је све ви ше. Го ди
на ма се у за пад ним ме ди ји ма по ми њу хи ља де угро же них вој
ни ка из Ри ми ни ја и око ли не ко ји су уче ство ва ли у рат ним 
опе ра ци ја ма на Ко со ву, у Ира ку и Со ма ли ји.

„По ли ти ка“ по ми ње из ја ву Да виа Ер ко ла ни ја, за ме ни
ка јав ног ту жи о ца у Ри ми ни ју, ка ко у Ита ли ји већ има де сет 
та квих „слу ча је ва.” „'Слу ча је ви' су љу ди: ита ли јан ски вој ни
ци ко ји твр де да је за њи хо во озбиљ но на ру ше но здрав стве но 
ста ње од го во ран оси ро ма ше ни ура ни јум ко јем су би ли из ло
же ни као при пад ни ци тру па НА ТОа то ком и по сле бом бар
до ва ња СРЈ 1999. го ди не. Ве ру је се да ће се ја ви ти још мно го 
вој ни ка чи је је жи во те угро зи ла му ни ци ја пу ње на оси ро ма

347 „Нај ви шу ка зну до био је ге не рал По ли ци је Вла сти мир Ђор ђе вић  27 го ди на. 
На 22 го ди не осу ђе ни су Ни ко ла Ша и но вић, Сре тен Лу кић, Не бој ша Пав ко
вић. Ге не ра ле Вла ди ми ра Ла за ре ви ћа и Дра го љу ба Ој да ни ћа Три бу нал је осу
дио на по 15 го ди на. По оп ту жни ци за Ко со во у Ха гу је су ђе но и Сло бо да ну 
Ми ло ше ви ћу, та да шњем пред сед ни ку СРЈ и Ми ла ну Ми лу ти но ви ћу, пред сед
ни ку Ср би је. Ми ли о ше вић је пре ми нуо пре из ри ца ња пре су де, а Ми лу ти но вић 
је осло бо ђен оп ту жни це.“ У: М. М.  И. Л., „Жи ве ра не од ‘ан ђе ла’“, Но во сти, 
23. март 2012.
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ше ним ура ни ју мом“.348 Јед ну од при ја ва под нео је три де сет че
тво ро го ди шњи Н. Н. из ка сар не „Ју ли је Це зар,” ко ји је то ком 
2002. и 2003. го ди не уче ство вао у ми си ја ма на Ко со ву, а по том 
2006. у Ира ку.349 До пис Ту жи ла штву упу тио је и бив ши пи
лот Д. Л., “ко ји је до ста вио и до пи се Ми ни стар ства од бра не, 
по сла те то ком 1999. и 2000. го ди не, у ве зи с ри зи ком ко ји са 
со бом но си оси ро ма ше ни ура ни јум. Да кле, Ми ни стар ство је 
зна ло ка кву опа сност по здра вље пред ста вља оси ро ма ше ни 
ура ни јум. Овај вој ник био је под врг нут де таљ ном ле кар ском 
пре гле ду по сле ко јег је уста но вље но да из ме ђу ње го ве бо ле
сти и уче шћа у опе ра ци ја ма то ком ко јих је ко ри шћен оси ро
ма ше ни ура ни јум по сто ји узроч нопо сле дич на ве за”.350 

Но ви нар Озрен Ми ла но вић по ми њан слу чај Фал ка 
Ака мее, бив шег ад ми ра ла у ита ли јан ској Рат ној мор на ри ци, 
да нас пр вог чо ве ка ве те ран ске Асо ци ја ци је вој них жр та ва и 
њи хо вих по ро ди ца (Ana va faf). „Ака меа је из ја вио сво је вре ме
но да по да ци ко ји ма рас по ла же ово удру же ње ука зу ју на чи ње
ни цу да је го то во две сто ти не вој ни ка умр ло по сле уче шћа у 
ми ров ним ми си ја ма у ко ји ма су би ли из ло же ни деј ству оси
ро ма ше ног ура ни ју ма, а да је ви ше од 3.000 обо ле ло од ра зних 
вр ста кар ци но ма. „Те шко је ре ћи да ли су се вој ни ци кон та
ми ни ра ли то ком опе ра ци ја у Ира ку, Со ма ли ји или на Ко со ву, 
јер се код не ких симп то ми бо ле сти ја вља ју по сле го ди ну, а код 
не ких тек за де сет или пет на ест. Ве ћи на вој ни ка ни је до би
ла ни ка кву од ште ту јер њи хо ве по ро ди це ни су има ле нов ца за 
ску пе суд ске по ступ ке“  ре као је Ака меа. Го во ре ћи о жр тва
ма, бив ши ад ми рал та да је по ме нуо и слу чај са да „по кој ног 
ле ка ра Фран ка Но би ла, ко ји је с вој ни ци ма бо ра вио на Ко
со ву и ко ји је об ја вио књи гу о пр вих 13 слу ча је ва умр лих од 
'бал кан ског син дро ма' ”.351

„У јед ном од на вод но пет на ле та аме рич ких бор бе них 
ави о на ко ри шћен је оси ро ма ше ни ура ни јум, а по ло ви ну од 
500.000 на па да у ко ји ма је упо тре бља ван, чи ни ле су бом бе, по
348 Ви де ти: Озрен Ми ла но вић, “Ита ли јан ски вој ни ци жр тве оси ро ма ше ног 

ура ни ју ма“, “Го ди шњи ца НА ТО бом бар до ва ња, Де вет на ест на јед но га,“По
ли ти ка, 24. 03. 2013.

349 Ibid. 

350 Ibid. 

351 Ibid.
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ка зу је ста ти сти ка Пен та го на, пи са ла је По ли ти ка“ 2013.352 
У на ред ном пе ри о ду нај ма ње још 10.000 љу ди у Ср би ји умре
ће од ра ка узро ко ва ног бом бар до ва њем НА ТОа оси ро ма ше
ним ура ни ју мом 1999. го ди не, об ја вио је бри тан ски би о лог 
Ро џер Ко фил, а пре нео БиБиСи. „Не ће би ти по ште ђе ни ни 
вој ни ци Кфо ра, бол ни ча ри…сви ко ји су се у то вре ме за те кли 
на по ме ну том де лу Бал ка на  об ја снио је Ко фил“.353

По Ко фи лу, пр ви знак сва ка ко је по ви ше на ра ди ја ци ја 
у ско ро свим цен три ма Бал ка на, за бе ле же на не по сред но на
кон бом бар до ва ња. Сре ди ном ју на 1999. го ди не, на уч ни ци из 
Грч ке об ја ви ли су ре зул та те пре ма ко ји ма је у том ре ги о ну, 
сва ки пут ка да би на и шао ве тар из прав ца Ко со ва, би ла за бе
ле же на ра ди ја ци ја по ви ше на за нај ма ње че твр ти ну. Слич ним 
ис тра жи ва њи ма ба ви ли су се и на уч ни ци из Бу гар ске, ко ји 
су до шли до по да тка да је над њи хо вом зе мљом за бе ле же на 
по ви ше на ра ди ја ци ја од осам од сто, а над СРЈ чак и до 30 од
сто. Пр ви зна ци тро ва ња по ја ви ли су се по ла го ди не на кон 
бом бар до ва ња. Иако НА ТО твр ди да се вер ни је бом бар до ван, 
нај ви ше обо ле лих од ра ка на се ве ру Ко со ва.354 „Иако је те
ри то ри ја оп шти не Уро ше вац јед на од нај ви ше бом бар до ва
них ка сет ним бом ба ма, ка ко ис ти че др Ср бљак, под руч је где 
се са да на ла зи аме рич ка ба за „Бонд сил” ни је кон та ми ни ра
на, што је и струч но за бе ле же но, али оста је чи ње ни ца да су 
2007. вој ни ци из са ста ва Кфо ра ко ји су би ли ста ци о ни ра на 
под руч ју Ме то хи је, а обо ле ли су од ра ка, до би ли суд ски спор 
са НА ТОом ко ји је по ку ша вао да опо врг не да су се вој ни ци 
раз бо ле ли у ми си ји на Ко сме ту“, бе ле жи углед на „По ли ти ка“.

Др Мир ја на Ан ђел ко вић Лу кић је на на уч ном ску пу у 
Бе о гра ду, 2013., из не ла из у зет но зна чај не по дат ке о бом бар
до ва њу Ср би је 1999, те смо сма тра ли ко ри сним да део ре фе
ра та, об ја вље ног у „По ли ти ци“, пре не се мо го то во in ex ten so.355 

352 Ви де ти: Ми ро сла ва Де ри ко њић, „Ита ли јан ски вој ни ци жр тве оси ро ма ше
ног ура ни ју ма“, По ли ти ка, 31/03/2013.

353 Ibid.

354 Ibid.

355 Ви де ти: Др Мир ја на Ан ђел ко вић Лу кић, ви ши на уч ни са рад ник, „Ну кле ар
ни и хе миј ски рат“. Из ре фе ра та са окру глог сто ла одр жа ног у „Са ва цен тру” 
у Бе о гра ду, „Од агре си је до се це си је”, 23. 03. 2013., у ор га ни за ци ји Бе о град
ског фо ру ма за свет рав но прав них . Об ја вље но у По ли ти ци, 24. 03. 2013.
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„Сна ге НА ТОа су 1991. пут деј ство ва ле по 986 ци вил них 
обје ка та, од че га је 119 пот пу но уни ште но, а 867 те шко оште
ће но. На 113 ло ка ци ја ба че но је 50.000 про јек ти ла с оси ро ма
ше ним ура ном, а 57 ци ље ва је на пад ну то ка сет ним бом ба ма. 
На па ди су из ве де ни на град ска под руч ја при че му је из ба че но 
156 кон теј не ра са 37.440 ка сет них бом би. По сле до ла ска ме
ђу на род них вој них и по ли циј ских сна га, ју на 1999, с Ко сме та 
је про те ра но око 350.000 углав ном Ср ба, али и ста нов ни ка 
дру гих на ци о нал но сти. Из вр ше но је пре ко 8.000 те ро ри стич
ких ак ци ја, уби је но 2.000, а оте то 1.500 и ра ње но 2.500 љу ди. 
Укуп на рат на ште та је про це ње на на 120 ми ли јар ди до ла ра, 
од че га је са мо вој ска, из у зи ма ју ћи вој ну ин фра струк ту ру на 
Ко сме ту, пре тр пе ла ште ту од де вет ми ли јар ди до ла ра.

У то ку агре си је НА ТОа на СРЈ ре ги стро ва но је 26.095 
по ле та ави ја ци је, од че га је 18.168 из ве ла бор бе на ави ја ци ја. 
Лан си ра но је око 37.000 ра ке та, бом би и дру гих про јек ти ла 
с око 40.000 то на убој ног ви со ко бри зант ног екс пло зи ва. На 
по чет ку агре си је, НА ТО је ан га жо вао 371 ави он днев но, а на 
кра ју агре си је тај број је по ве ћан на 1.200 ави о на днев но. У од
бра ни од НА ТО сна га, ју го сло вен ска вој ска или срп ске сна ге, 
ка ко су је на зи ва ли по ли тич ки и вој ни зва нич ни ци Али јан се, 
обо ри ла је 61 ави он, се дам хе ли коп те ра, 30 бес пи лот них ле
ти ли ца и 338 кр ста ре ћих ра ке та. По да ци о бро ју оште ће них 
бор бе них ави о на и дру гих бор бе них си сте ма, ко ји су па ли на 
те ри то ри је су сед них зе ма ља, ни су по зна ти и ма ло је ве ро ват
но да ће их НА ТО ика да об ја ви ти.(...)

Ко ман дант НА ТО сна га Џорџ Ро берт сон је из ја вио 
2000. да је на Ко сме ту, на ло ка ци ја ма пре ма Ал ба ни ји, га ђа но 
112 ло ка ци ја, а ван Ко сме та 89 ло ка ци ја. По ло ка ци ји је па ло 
15396 ки ло гра ма ура на.356 Бом бар до ва ње вој них и ци вил них 
356 У до ку мен та ци ји срп ског днев ни ка “Но во сти“ по сто ји и овај је згро вит „ка

лен дар па кла“ бом бар до ва ња: 78 да на НА ТО бом бар до ва ња Ср би је 1999. : 24. 
март  по че ло бом бар до ва ње; 27. март  ПВО обо ри ла „не ви дљи вог“ бом бар
де ра Ф117, код Ру ме; 1. Април  сру шен Пе тро ва ра дин ски мост у Но вом Са
ду; 12. Април  бом бар до ван пут нич ки воз у Гр де лич кој кли су ри. По ги ну ло 
де се то ро љу ди; 14. април  че ти ри пу та гра на ти ра на ко ло на из бе гли ца код 
се ла Ма дан, 70 љу ди по ги ну ло, а 100 ра ње но; 17. април  бом бар до ван аеро
дром Ба тај ни ца, од ге ле ра стра да ла тро го ди шња Ми ли ца Ра кић; 23. април 
 бом бар до ва на згра да РТС  а, по ги ну ло 16 рад ни ка; 27. април  у бом бар до
ва њу Сур ду ли це, по ги ну ло ви ше од 20 ци ви ла, ме ђу њи ма и 12 де це, а ви ше 
од 150 је по вре ђе но; 7. Мај  Ниш је за сут ка сет ним бом ба ма, 17 ци ви ла уби
је но; 8. мај  тро је по ги ну лих у бом бар до ва њу ки не ске ам ба са де у Бе о гра ду; 
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ци ље ва 1994. и 1995. у Ре пу бли ци Срп ској и 1999. у Ср би ји 
оси ро ма ше ним ура ном про у зро ко ва ло је смрт 34 вој ни ка 
ору жа них сна га Ита ли је и 38 фран цу ских вој ни ка, као и сто
ти не умр лих ци ви ла, Ср ба, му сли ма на и Ал ба на ца. Обо ле ли 
су и вој ни ци из Хо лан ди је и Не мач ке.

По ред ди рект них ште та иза зва них екс пло зи ја ма ба че
них бом би и ра ке та, на те ри то ри ји СРЈ се во дио спе ци ја лан 
рат, ко ји по сво јим ефек ти ма спа да у хе миј ске и ра ди о ло шко 
 ну кле ар не ра то ве... На ши ле ка ри дра ма тич но упо зо ра ва
ју да је по ве ћан број обо ле лих од ра зних вр ста кар ци но ма 
и ле у ке ми је и да је Ср би ја по бро ју но во от кри ве них и обо
ле лих од кар ци но ма ме ђу пр ви ма у Евро пи. Та ко ђе су мор но 
пред ви ђа ју да пред сто ји епи де ми ја кар ци но ма у Ср би ји. Рак 
ма сов но ко си ста нов ни ке Ср би је. Пре ма по след њим по да ци
ма На ци о нал ног ре ги стра за рак, од ове опа ке бо ле сти 2011. 
умр ло је 21.007 осо ба: 12.085 му шка ра ца и 8. 922 же не. По себ
но за бри ња ва чи ње ни ца да сто па смрт но сти ра сте бр же не го 
сто па обо ле ва ња. Мор та ли тет се го ди шње уве ћа ва за два и 
по, а уче ста лост обо ле ва ња за два од сто. Због то га нам пре ти 
опа сност да се на ђе мо у си ту а ци ји да се број но во от кри ве них 
слу ча је ва ма лиг них обо ље ња и број умр лих на го ди шњем ни
воу  из јед на че.

Док тор Сне жа на Жив ко вић Пе ри шић, из Оде ље ња за 
пре вен ци ју и кон тро лу не за ра зних бо ле сти Ин сти ту та за јав
но здра вље Ср би је ,,Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, ка же да је од 
2002. до 2011. сто па мор та ли те та од ра ка у Ср би ји по ра сла за 
17 од сто! Од ра ка брон хи ја и плу ћа го ди шње умре 4.600 обо
ле лих, од ма лиг них ту мо ра дој ке 1.600, а од гр ли ћа ма те ри це 
500 же на. Рак де бе лог цре ва и рек ту ма по ко си још 2.600 обо
ле лих, а кар ци ном про ста те  800.”357

По ме ни мо по но во фран цу ског ма јо ра Би не ла, ко ји се, 
сим бо лич ним ге стом, со ли да ри сао са Ср би ма, пред бом бар

12. Мај  по го ђен КБЦ „Дра ги ша Ми шо вић“ у Бе о гра ду, по ги ну ло тро је бо
ле сни ка и је дан рад ник, а ра ње но ви ше па ци је на та; 9. јун  у Ку ма но ву пот
пи сан Вој нотех нич ки спо ра зум; 10. јун  усво је на Ре зо лу ци ја 1244 СБ УН.

357 Ibid. Чи та тељ ка „По ли ти ке“, Со фи ја Јо цић, ре а го ва ла је на бло гу днев ни ка, 
24/03/2013. „Шта дру го ре ћи, осим  стра шно! Жи вим у ма лом ме сту где су 
по че ле да уми ру ма сов но и осо бе у ка сним три де се тим го ди на ма од ра ка. За
што се не при ча о то ме да ли по сто ји не ки лек све му ово ме, а не са мо да се 
бе ле же ста ти сти ке?“
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до ва ње, 1998., пре дав ши им јед ну ли сту пла ни ра них НА ТО 
ци ље ва у Ср би ји. Без об зи ра што је на ша Вој ска има ла већ 
ту про це ну по тен ци јал них ме та, и што су го то во све и ан ти
ци по ва ли, ра жа ло ва ни фран цу ски вој ни оба ве шта јац за слу
жио је сво ју ули цу у Ср би ји. Но, Би нел је и по во дом јед ног 
од обе ле жа ва ња го ди шњи це бом бар до ва ња, за хва љу ју ћи и 
др Ми ли Алеч ко вић, по слао сво је ми сли по во дом тог до га
ђа ја. Да нас и да ље, и још ви ше, уз срп ски на род. Он је, по ред 
оста лог, на пи сао: „Бом бар ду ју ћи Бе о град, као што су то чи
ни ли на ци сти за вре ме Дру гог свет ског ра та, са ве зни ци су 
се бе оцр ни ли за веч ност... НА ТО агре си ја про тив по но сног и 
сло бод ног срп ског на ро да, дра ма ко ја се до го ди ла уз са у че шће 
де ла јав ног мње ња ко је су зло у по тре би ли НА ТО и ње го ви са
те ли ти. Упра во за то сам од лу чио да осу је тим та кву не сре
ћу. Био сам при мо ран да иза ре ше та ка фран цу ског за тво ра 
пра тим да љи тог до га ђа ја ко ји ће ње го ве уче сни ке и крив це 
за ду го исто риј ски обе ле жи ти... При зна ва њем не за ви сног Ко
со ва и Ме то хи је од стра не ва шинг тон ских са те ли та, дра ма 
се да нас на ста вља. И Фран цу ској је сво је вре ме но био од у зет 
Ал зас, па га је вра ти ла. На ро ди ко ји не ма ју про шлост, не ма ју 
ни бу дућ ност. А они ко ји са чу ва ју свест о то ме ко су и шта 
су, свест о они ма ко ји су их ство ри ли, ако од мо дер ни зма узму 
оно што је до бро, мо гу да на ста ве пут да ље... Из мог па ри ског 
за тво ра осе тио сам ве ли ко при ја тељ ство пре ма Ср би ма, ко
је су ту кли за то јер су бра ни ли жи вот, кул ту ру и сло бо ду, 
сво ја нај о снов ни ја пра ва.“358

VI. 3. Из ве штај Се не гал ца Ба ка ри Кан теа,  
ше фа пр ве ми си је УНЕП - а 

У ма ју 1999. Ује ди ње не на ци је у це ли ни су са кри ле од 
јав но сти шо кан тан из ве штај Се не гал ца Ба ка ри Кан теа, ше фа 
пр ве ми си је УНЕПа (Про грам Ује ди ње них на ци ја за чо ве
ко ву око ли ну) о еко ло шким по сле ди ца ма бом бар до ва ња СР 
Ју го сла ви је. Овај текст УН ни кад ни су об ја ви ле, али су ње

358 Ви де ти: Г. Чво ро вић, „Пи смо ма јо ра Би не ла: Ср би не сме ју да за бо ра ве про
шлост“, Но во сти, 25. март 2013.
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го ви де ло ви про цу ри ли у јав ност за хва љу ју ћи са го вор ни ку 
„Ве сти”, аме рич ком не за ви сном но ви на ру Ро бер ту Пар сон
су, из ве шта чу из ме ђу на род них ин сти ту ци ја у Же не ви. Он је 
ус пео да до би је Кан те ов из ве штај од свог из во ра у УНЕПу 
и 17. ју на 1999. об ја ви ње го ве де ло ве у же нев ском днев ни ку 
„Ку ри јеу” (Le Co ur ri er) под на сло вом „Скри вен алар мант ни 
из ве штај о по сле ди ца ма бом бар до ва ња Ју го сла ви је: Отро ви 
ко је УН не ће да ви де”.359

По сле 12 да на бо рав ка у још бом бар до ва ној СР Ју го
сла ви ји, у ма ју 1999, где је био са ми си ја ма дру гих аген ци
ја из си сте ма УН, Ба ка ри Кан те је УНЕПу под нео из ве штај 
ко ји го во ри о еко ло шком ужа су: ат мос фе ра и тло у бив шој 
СР Ју го сла ви ји трај но су за га ђе ни отров ним ма те ри ја ма због 
бом бар до ва ња ин ду стриј скохе миј ских ком плек са и због 
упо тре бе оруж ја са оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Из ве штај је 
ка те го ри чан у оце ни да ће на ред не ге не ра ци је ко је жи ве на 
бом бар до ва ном тлу па ти ти од кан це ро ге них обо ље ња, ле у ке
ми је, би ће по ве ћан број спон та них по ба ча ја и де фор ми те та 
но во ро ђен ча ди. 

У из ве шта ју Ба ка ри Кан теа пи ше да су због бом бар до
ва ња при ро ду у СР Ју го сла ви ји за га ди ле отров не суп стан це 
ме ђу ко ји ма су нај о па сни ји по ли хло ро би фе ни ли (ПЦБ), ви
со ко кан це ро ге ни и од го вор ни за иму но ло шке бо ле сти. У из
ве шта ју се на гла ша ва да је је дан ли тар по ли хло ро би фе ни ла 
до во љан да се за га ди ми ли јар да ли та ра во де. ПЦБ се на ла зи 
у елек трич ним тран сфор ма тор ским ста ни ца ма и у број ним 
нафт ним ра фи не ри ја ма ко је су би ле ме та НА ТОа. До да је се да 
је бом бар до ва ње и број них фа бри ка у ко ји ма су упо тре бља ва
ни те шки ме та ли иза зва ло, из ме ђу оста лог, и ши ре ње кад ми
ју ма и ме ти ли зо ва не жи ве (нај о тров ни ји об лик жи ве). Реч је о 
ме та ли ма ко ји оста ју отров ни чак и ако се раз не су на про сто
ру од ви ше хи ља да ки ло ме та ра. Ре зул тат: За тро ван је и Ду нав  
У осмом по гла вљу цен зу ри са ног из ве шта ја Ба ка ри Кан теа го
во ри се о за га ђе њу ко је је про у зро ко ва ла упо тре ба оруж ја са 
оси ро ма ше ним ура ни ју мом. 

„Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма сна ге НА ТО-а упо-
тре би ле су му ни ци ју са оси ро ма ше ним ура ни ју мом га ђа ју-

359 Ви де ти: „Пар сонс обе ло да нио ‚Ве сти ма' скри ве ни из ве штај УН,“ Ве сти, 16. 
07. 2009.
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ћи вој не и ци вил не ци ље ве. Упо тре бље на је му ни ци ја ка ли
бра 30 ми ли ме та ра. Ис па љи ва на је углав ном из ави о на ти па 
„А10”, као и кр ста ре ћих ра ке та „то ма хавк”. Ове ра ке те мо гу 
да про би ју че лик де бео 57 мм. Њи хо во пу ње ње је ра ди о ак
тив но и сма тра се да са др же ура ни јум 238, чи ја ра ди ја ци ја 
из но си око 3,4 Мbq. Ура ни јум при па да гру пи ток сич них еле
ме на та ко ји ула зе у дру гу гру пу ра ди о ну кле и да ве о ма ви со ке 
ток сич но сти. Ова вр ста му ни ци је је ну кле ар ни от пад и ње
го ва упо тре ба је ве о ма опа сна по здра вље. Упо тре ба ове му
ни ци је има ужа сне по сле ди це по ста нов ни штво јер по ред те
ле сних по вре да про у зро ку је ра ди о ло шку кон та ми на ци ју. Та 
кон та ми на ци ја има ток сич не и ра ди ја циј ске по сле ди це ко је 
узро ку ју кан цер”, пи ше у Кан те о вом ко ји је то ком ма ја 1999. 
го ди не упу ће ном Ге не рал ном ди рек то ру УНЕПа Кла у су Топ
фе ру. 

Кан те да ље на во ди: „При ли ком упо тре бе (екс пло зи је) 
оруж ја са оси ро ма ше ним ура ни ју мом на ста је ура ни јум ски 
ок сид (У308 и УО2) као и, из ме ђу оста лог, ве о ма ре ак тив ни 
га со ви ра ди јум и ра дон. Ок сид не че сти це су ши ри не из ме ђу 
0,5 и 5 ми кро на и ве тар мо же да их раз но си на уда ље ност од 
ви ше сто ти на ки ло ме та ра. По што у ре ги о ну Ју го сла ви је нај
че шће ду ва ју се ве ро за пад ни ве тро ви, то прак тич но зна чи да 
за га ђе ње иде од Ју го сла ви је ка Ма ђар ској, Не мач кој, Хр ват
ској и Бо сни или ка Ал ба ни ји, Бив шој Ју го сло вен ској Ре пу
бли ци Ма ке до ни ји и Грч кој”. 

Ро берт Пар сонс ка же да му је је дан не по сред но упу ће ни 
ди пло мат ски из вор пре нео да је у ју лу 1999. јед на гру па швај
цар ских на уч ни ка до шла до још дра ма тич ни јих за кљу ча ка о 
по сле ди ца ма ОУ на Бал ка ну, не го оних ко је са др жи за бра ње
ни из ве штај Ба ка ри Кан теа, кра јем ма ја исте го ди не. Њи хо во 
ис тра жи ва ње би ло је део ак тив но сти ди пло мат ске гру пе ФО
ЦУС ко ју су чи ни ли Швај цар ска, Аустри ја, Ру си ја и Грч ка).  
По што је Швај цар ска би ла та ко ја је по кри ва ла све тро шко ве, 
оста ли чла но ви гру пе су мо ра ли да ћу те. 

Аутор за бра ње ног тек ста упо зо ра ва: „Ра ди о ло шка и хе
миј ска кон та ми на ци ја” не пра ве раз ли ку „из ме ђу вој ног осо
бља ко је упо тре бља ва те ра ке те, из ме ђу ци ље ва, те ри то ри ја, 
не ви них ци ви ла, ме ди ја, гру па ко је су та мо ка ко би ука за ле 
раз не вр сте по мо ћи, ни ти се та кон та ми на ци ја за у ста вља на 
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др жав ним рам па ма, ни ти је вре мен ски огра ни че на. Вре ме по
лу ра спа да оси ро ма ше ног ура ни ју ма је 4,5 ми ли јар ди го ди на”. 

„На се ља су нај те же по го ђе на на Ко со ву”, ис ти че Ба ка
ри Кан те, ко ји је та ко ђе упо зо рио: „Бом бар до ва ње НА ТОа 
до го ди ло се у вре ме се тве по љо при вред них кул ту ра од жи
вот ног зна ча ја за ста нов ни штво – ку ку ру за, сун цо кре та, со је, 
ше ће ра, ше ћер не ре пе и по вр ћа. Ба че ни оси ро ма ше ни ура
ни јум ути цао је на ква ли тет ва зду ха, тла, во де, што је има ло, 
ка ко ду го роч но та ко и крат ко роч но не га тив не по сле ди це по 
ла нац ис хра не.”

VI. 4. Рат ни зло чи нац ге не рал Ве сли Кларк  
при пре ма се за иси са ва ње срп ских  
ре сур са на КиМ-у  

Ве ли ка Ва шинг тер на још од ула ска на КиМ, ју на 1999., 
при пре ма пљач ку и екс пло а та ци ју на ве ли ко ре сур са ма
лих Ср ба (и ма лих Шип та ра), уз по моћ аме рич ких ге не ра ла, 
бив ших ми ни ста ра и тај ку на, у за вр шни ци ра до ва на но вој 
без бед но сној ар хи тек ту ри и ге о ме три ји Ју го и сто ка Евро пе. 
Рат ни зло чи нац, аме рич ки ге не рал Ве сли Кларк, ђа во ле пог 
ли ца, во дио је, као глав но ко ман ду ју ћи НА ТО сна га, не ле гал
ни кри ми нал ни рат про тив Ср би је и ба цао, на све гра ђа не 
Ср би је, бом бе са оси ро ма ше ним ура ном. 1999. 

Филм ски ан га жо ва ни до ку мен та ри ста Мајкл Мур на
звао га је „ка са пи ном Ко со ва“. Ге не рал је био у ве за ма и олак
ша вао бен Ла де но вим исла ми стич ким ге рил ци ма да се бо ре 
про тив Ср ба. Бен Ла ден је, опет, снаб де вао јед ну од нај ва жни
јих УЧК је ди ни ца то ком су ко ба на Ко сме ту.360 Ко со ва је по сле 
су ко ба и аме рич ке оку па ци је срп ске те ри то ри је про гла си ла 
360 До ка за не су ана ли зе јед ног од нај ве ћих свет ских струч ња ка за ан ти  ре ро

ри зам и бор бу про тив исла ми зма, Jосефа Бо дан ског. Чо век ко ји ра ди за ре
пу бли кан це у Кон гре су по ка зао је у ко ли кој ме ри су АлКа и да и Уса ма бен 
Ла ден, као и Иран ци, би ли ду бо ко при сут ни у Ал ба ни ји свих го ди на ра та у 
Бо сни и по том на Ко сме ту. Ал бан ска др жа ва, чла ни ца Ислам ске ли ге, удо
ми ла је нај стра шни је не при ја те ље хри шћан ства и је вреј ства да по ку ша ју да 
про ши ре сфе ру бор бе ног исла ма усред Евро пе. То су по мо гли сво јим не  ре
а го ва њем и Аме ри кан ци, и Евро па. Ло гич но је што са да дрх те од исла ми ста 
по свим сво јим гра до ви ма. They Asked for It!



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

211

не за ви сност 2008., а то је при зна ло око 90 зе ма ља, укљу чу ју
ћи САД и ве ћи ну чла ни ца ЕУ, али не и Ср би ја.

До био је Кларк за сво је „ура ни јум ске за слу ге“ ( од ко јих 
да нас ма сов но уми ру и Ал бан циШип та ри, то се рет ко по ме
не ) глав ну ули цу у Пе ћи, по ко јој је овај аутор из ауто бу са по
сма трао ка ко се три кра ве сло бод но ше та ју Бу ле ва ром Ве сли ја 
Клар ка, као у ин диј ским гра до ви ма. 

 Бив ши ге не рал НА ТОа, Кларк, „ба цио је око на ко
сов ски угаљ“. Ру да ри ра де на отво ре ном угље но ко пу од 2009. 
Пен зи о ни са ни ге не рал аме рич ке ар ми је, Ве сли Кларк, ко ји је 
во дио НА ТО кам па њу за из ба ци ва ње срп ских сна га са Ко со
ва пре 13 го ди на, са да се на да да ду бо ко ко па ка ко би на чео 
угље не ре сур се те ри то ри је. Ње го ва ком па ни ја En vi dity (за ни
мљив ко рен ове ре чи  еnvу, за вист, зло ба  sic! ), ко ја се фо
ку си ра на чи сту енер ги ју, апли ци ра ла је за до зво лу екс пло а
ти са ња на Ко со ву и за про из вод њу син те тич ког го ри ва, ако 
мо гу да се про на ђу зна чај на ле жи шта угља. 

Ка над ска ком па ни ја, чи ји је Кларк пред сед ник, са
оп шти ла је да, ако ис тра жи ва ње бу де успе шно, мо гла би да 
евен ту ал но про из во ди до 15.9 ми ли о на ли та ра (100.000 ба
ре ла) днев но ви со ко ква ли тет ног син те тич ког ди зел го ри ва. 
Ком па ни ја про це њу је да би вла да у При шти ни (sic! З.П.) 
мо гла да има ко рист у из вла че њу 300 ми ли о на евра, што је 
пе ти на ње них са да шњих при хо да. Koсовске по зна те ре зер ве 
лиг ни та или мр ког угља су про це ње не на 14 ми ли јар ди то на. 
Спок смен ми ни стар ства за еко ном ски раз вој, Ге зим Бак са ку, 
ре као је да је апли ка ци ја раз ма тра на.361

Ру ска аген ци ја је, по том об ја ви ла вест да ге не рал Кларк 
на ме ра ва да ин ве сти ра 5.5 ми ли јар ди до ла ра у овај по сао на 
Ко сме ту.362 Ето су шти не још јед ног са вре ме ног енер гет ског 
ра та, овог на Ко сме ту. До ђе НА ТО, бом бар ду је ура ни јум ским 
бом ба ма, а он да ко ман дант рат но зло чи нач ке опе ра ци је (јер је 
оси ро ма ше ни ура ни јум не до зво ље но оруж је, по ОУН) би ва 
на гра ђен екс пло а ти са њем на ших руд них на ла зи шта. 

О при пре ма ма енер гет ског ра та на Ко сме ту овај аутор 
је го во рио и у „Ге о по ли ти ци“. Нај дра стич ни ји при ме ри су 

361 Ви де ти: AFP, 1. ју ни 2012

362 Ви де ти: Glo bal Re se arch, Vo i ce of Rus sia, 29. 06. 2012.
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сво је вре ме но би ли до ла зак ен гле ских ге о ло га у ис тра жи вач
ку ми си ју на Ко смет, од мах по про гла ше њу не за ви сно сти, у 
мар ту 2008. (јер, чим се не где по ја ве Ен гле зи, па још ис тра жу
ју ре зер ве ру да  де ри ко жу на ши љак!) А од мах по ин тер вен
ци ји и оку па ци ји 1999., САД се по мо гле Шип та ри ма у из ра ди 
нај са вре ме ни јег атла са, из ра ђе ног уз по моћ са те лит ске тех но
ло ги је. У 2012. ви де сви (на дам се и са ми Ал бан циШип та ри) 
да не ма ни чег за џа бе код ве ли ких пре да то ра ту ђих ре сур са. 
Ал бан циШип та ри до би ја ће мр ви це, и би ће слу ге по кор не 
бо га ту ни ма ко ји ће иси са ва ти са на шег за јед нич ког тла све 
што до но си ве ли ке па ре. До бро су Аме ри кан ци и Ен гле зи ис
тра жи ли че га још све ис под ко смет ске зе мље има, па на ме ра
ва ју да то убр за но екс пло а ти шу. За бо ра вља ју са мо (или их је 
баш бри га) на ма ли, али ду го роч но гле да но, пре суд ни де таљ 
 да пи та ју за до зво лу и Ср бе, срп ску др жа ву. 

Та над ме ност по ка за на је без ика квих ус те за ња још 
град њом (од 1999.) и „но вог Рам штај на“ ба зе „Бонд стил“, на 
про сто ру од 700 хек та ра. Ни ти су пи та ли, а ка мо ли за мо
ли ли срп ску др жа ву, вла сни ка тог про сто ра, ако по твр ђу је и 
Ре зо лу ци ја 1244 УН, ни ти су до да нас пла ти ли рен ту. Ни ти 
на ме ра ва ју, али, пла ти ће и за то, за све дру го, кадтад, то је 
гво зде ни за кон исто ри је, баш као што се они по зи ва ју на си
лу, хи ља да ма ки ло ме та ра од соп стве не те ри то ри је

Ов де је по но во уоч љи ва уло га ве ли ких аген ци ја, па ево 
и АФП, ко је са у че ству ју у, ми сле они, „свр ше ном чин“ на Ко
сме ту, уз не ве ро ва тан фал си фи ка тор ски тон сво јих ве сти. Без 
об зи ра шта ми сли ли о Ми ло ше ви ћу, не мо же ни ко озби љан 
да ова ко тре ти ра исто ри ју, и ге о гра фи ју. Ср би ја је др жа ва, 
има ла је та да она квог пред сед ни ка, а са да ова квог, али ни ко 
не ма пра ва да др жа ву сво ди на „ја ког чо ве ка“, а да се па ра ти
зам (са мо код дру гих) гле да та ко сим па тич ним очи ма, уз ре
зул тат до бра но уни ште не Ср би је, на пол зу Ал ба на цаШип та
ра и на ро чи то ве ли ких за пад них ком па ни ја, по пут Клар ко ве.

КиМ је „зе мља ви со ког ри зи ка“, са ви со ко це ње ним ре
сур си ма. Од но вем бра 1995, Ср би ји је озва ни чен ста тус ко ји 
су Не мач ка и Ја пан сте кле 1945. го ди не. Ма длен Ол брајт је 
1998. са оп шти ла да је „Клин то но ва ад ми ни стра ци ја про гла
си ла но ву вр сту огра ни че ног су ве ре ни те та за Ср би ју,“ оправ
да ва ју ћи ин тер вен ци ју стра них си ла у уну тра шње по сло ве 
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до сад су ве ре не др жа ве. Бу шо ва ад ми ни стра ци ја је на ста ви
ла ту по ли ти ку пре ма на ма, Оба ми на та ко ђе. Ср би ја ће и на
ред них го ди на мо ра ти да пла ћа це хо ве ко је су од ре ди ли за 
на пла ту Бил дер берг гру па, Са вез за спољ не по сло ве и слич ни 
еко ном скобез бед но сни ар хи тек те са вре ме ног све та.363 

Ср би су је ди ни на род у ре ги о ну без и јед ног са ве зни ка, 
или кан ди да та за са ве зни ка. Вој но су сро за ни на не ва жан ре
ги о нал ни фак тор, у до број ме ри им је уни штен офи цир ски 
ка дар, то тал но им је оса ка ће на не ка да зна чај на вој на ин ду
стри ја, та ко да су ору жа не сна ге у овом ча су сме шноту жне 
де мо ти ви са не фор ма ци је ко је је ла ко до ку су ри ти. И по ред 
то га, За Аме ри кан це су Ср би и да нас ве ли ки стра те гиј ски 
иза зов ко ји пре ва зи ла зи на шу де мо граф ску и ге о граф ску ва
жност.

Од по чет ка аме рич ке оку па ци је Ко сме та 1999., Ср би ји 
се от ки да и оста так КиМа, не би ли јој на кра ју оста ла уте
шна 1/8 те ри то ри је, ко мад од мо ста у Ми тро ви ци на се вер.364 
Ко нач не гра ни це за цр та не су нам та ко на лик на оне ко је је 
има ла Кра ље ви на Ср би ја Кра ља Ми ла на. 

За пад одав но отво ре но на ја вљу је и ре сурс ну оку па ци
ју у енер гет ском ра ту про тив Ср ба при сва ја њем Оби ли ћа и 
ње го ве ре зер ве угља за на ред на сто ле ћа, као и оста ла руд на 
бо гат ства. Ма ла Ср би ја, ма ју шни КиМ, пред ста вља ју пе ту 
свет ску си лу у ре зер ва ма лиг ни та, што је фа сци нан тан по да
так, от крив нам Ми ло мир Сте пић у сво јој но вој књи зи. Ли сту 
чи не: 1. Не мач ка 2. Аустра ли ја; 3. САД; 4. Ки на; 5. Ко смет.365 
То је сре ди ште на ме ра за вр шет ка ра до ва на но вој ју го и сточ
ној без бед но сној ар хи тек ту ри и ге о ме три ји. Аме ри кан ци, на
363 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ар гу мент, 12. 10. 1998.

364 Ко смет је и за га ђен бом бар до ва њем 1999. У јед ном из ве шта ју при пре мље
ном у те ли ма Европ ске Ко ми си је (ЕULUP) на во ди се да је об ра ди ва зе мља на 
Ко со ву за тро ва на, због че га ко ри шће ње до ма ћих по љо при вред них про из во
да пред ста вља ре ал ну опа сност за жи во те ко сов ских гра ђа на. “Гра ђа ни ко
ји кон зу ми ра ју во ће, по вр ће, ме со, или млеч не про из во де, до во де у опа сно сти 
сво је жи во те. По љо при вред ни про из во ди ко ји се га је на Ко со ву пред ста вља ју 
ве ли ку опа сност и мо гу до ве сти до спрт ног ис хо да”, на во ди се у из ве шта ју. 
ЕULUP је по твр дио кон та ми на ци ју по љо при вред ног зе мљи шта пре ко до
зво ље них мак си му ма те шким ме та ли ма, а по себ но хро мом, ни клом, оло вом, 
цин ком и ар се ни ком. Ви со ка кон цен тра ци ја тих за га ђи ва ча вла да на це лом 
Ко со ву, на во ди се у из ве шта ју ЕULUP  а. 

365 Ви де ти: Ми ло мир Сте пић, Ко со во и Ме то хи ја. Пост мо дер ни ге о по ли тич ки 
екс пе ри мент, ИПС, Бе о град, 2012.
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ро чи то пен зи о ни са ни ге не ра ли, по пут Ве сли ја Клар ка, кон
кре ти зу ју и енер гет ски рат про тив Ср ба, по ку ша ва ју ћи да 
екс пло а ти шу њи хо ве ре сур се на Ко сме ту. Гло бал ни пај кан 
(Glo bal Cop), САД, та ко не за др жи во гра би ка свом ко нач ном 
стра те гиј ском ци љу за овај део све та – пљач ка ње ре сур са и на 
овој тач ки пла не те. 

Стра те гиј ско раз ми шља ње, успе шан ге о по ли тич ки по
глед на са да шњост, на ро чи то на бу дућ ност, под ра зу ме ва увек 
опрез, увек! Ср би ји је, упр кос на о ке бли зи не кан ди да ту ре за 
ЕУ, до де ље на ма хом уло га европ ских та ли ба на, еко ном ски не
ко ри сне зо не Евро пе. Ми смо про ка за ни, мар ки ра ни као ку
жни еле мент кон ти нен та, про стор и ен ти тет на ме ње ни екс
пе ри мен ти ма in vi vo. Ми смо не по жељ но дру штво, пре ма 
ко ме су до зво ље не сва ко ја ке еко ном скопо ли тич ке блуд не 
рад ње. За „уре ђе ни“ свет смо и да ље на род до ка за но нео д
го во ран, кри во клет нич ки и до зла бо га твр до глав. Го то во да 
не ма у све ту ТВ се ри је, фил ма, по зо ри шне пред ста ве, у ко ји
ма се по ми њу Ср би а да и да ље ни су опи си ва ни углав ном као 
ап со лут но не га ти ван по јам, оли че ње по ква ре но сти. Ср бин је 
„уни вер зал ни вој ник зла, ре ме ти лац на прет ка и мир ног жи
во та по ште них на ро да пла не те“. 

Но ва европ ска без бед но сна ар хи тек ту ра и ге о ме три ја 
сто га под ра зу ме ва за наш про стор да су Ко со во и Ме то хи
ја, та „зе мља ви со ког ри зи ка,“ пре да ти Шип та ри ма. У Бе о
гра ду го то во ни ко ни је чуо за ка пи тал ни по ду хват Шип та ра, 
„Атлас Ко со ва“, ко ји је де фи ни тив на по твр да њи хо вих ге о по
ли тич ких ци ље ва ами но ва них од За па да.366 

И ма ло то га 2014. го ди не мо же да их спре чи да на ста ве 
три јум фал но до вр ша ва ње исто риј ског ци ља Ал ба на ца  за о
кру жи ва ње про сто ра Ве ли ке Ал ба ни је. Бу ду ћи да Ср би ни ка
да на то не ће при ста ти, сло бо дан сам да прог но зи рам и бу ду
ћи но ви рат са Ал бан ци ма из Ти ра не и на шим Шип та ри ма, у 
не та ко да ле кој бу дућ но сти (ка да се Ср би ја осло ни на но ге). 
Ма ка кав ми ро тво рач ки дух да се за па ти на овом про сто ру, 
то је да ле ко роч на бу дућ ност ре ги о на. Рат ће би ти не из бе жан, 
упра во за то што су Аме ри кан ци та ко те мељ но оства ри ли све 
усло ве Шип та ри ма да се при бли же свом сто го ди шњем сну  
366 Из из ја ва Проф. др. Ми ло ва на Ра до ва но ви ћа, у раз го во ри ма са ауто ром 

20012005.
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не за ви сној Др жа ви Ко со ви, на срп ској те ри то ри ји. Та илу зи
ја Шип та ра, оства ри ва на стр пљи во, пре све га де мо гра фи јом 
ста вље ном у стро гу по ли тич ку функ ци ју овла да ва ња те ри то
ри јом, мо же и да по тра је. Ме ђу тим, у исто риј ској пер спек
ти ви, за вр ши ће се из у зет но не по вољ но по овај мла ди на род, 
за то што ће у том ра ту про тив њих би ти и дру ги на ро ди ре
ги о на, осим Ср ба, чи је те ри то ри је та ко ђе же ле да при сво је: 
Цр но гор ци, Ма ке дон ци, Гр ци, мо жда и Бу га ри.

Ср би ја се, због Ко сме та, стра те гиј ски и да ље сма тра 
фак то ром не ста бил но сти ре ги о на. САД су, ма да да љи не го 
Ру си ја, не при ко сно ве ни фак тор и бал кан ских ге о по ли тич ких 
пре кра ја ња. Но ва европ ска без бед но сна ар хи тек ту ра, то су 
Аме ри кан ци. Оста ли су ис по моћ, пре те жно ди сци пли но ва ни 
из вр ши те љи, евен ту ал но пи па ли це за ми не, по пут Фран цу за 
11. ју на 1999, ка да су ис пред Аме ри ка на ца ула зи ли гра нич
ним пре ла зом „Ђе не рал Јан ко вић“ из Ма ке до ни је на Ко смет. 

Ма ко ли ко не по пу лар ни би ли, уз без број ре ал них за
мер ки стра те гиј ском по на ша њу моћ не Аме ри ке, мо же им се, 
не по бе ди ви су и да ље, као гло бал на стра те ги ја, ге о по ли ти ка 
lo nely su per po wer. 

На ро чи то им Ср би ни шта не мо гу. Аме ри ка, пла не тар
на ге о по ли тич ка „кро јач ни ца“ и да ље пре суд ни фак тор (pri
me mo ver). „Бонд стил“, на „Цви ји ће вој ли ни ји“ пред ста вља 
но ву ба зу за „очу ва ње де мо кра ти је, наф те и гас“, но ви Рам
штајн.

„Осе ћам да сам се вра ти ла ку ћи. Ово је нај зад на ше“, 
оза ре но је из го во ри ла мла да док тор ка из Ти ра не, док смо ула
зи ли у При шти ну, ју ла 1999, ауто мо би лом фран цу ске те ле ви
зи је. Је дан члан еки пе, њен мо мак, пре зри во јој је од вра тио: 
„Шта, ва ше, да ни је би ло на ше вој ске, ни ка да то не би би ло 
ва ше!“ У овај ди ја лог сме ште на је чи та ва ге о по ли тич ка дра ма 
ре ги о на и све исти не про те клих го ди на. Ал бан ка из Ал ба ни је 
из ра зи ла је обич ним и искре ним ре чи ма сто го ди шњи ге о по
ли тич ки циљ јед ног на ро да ко ји жи ви у две зе мље.

Think tank ти мо ви пре ко Атлан ти ка (сви до јед ног на
кло ње ни „ко нач ном ре ше њу ал бан ског про бле ма“ – да ва њу 
не за ви сно сти дру гој ал бан ској др жа ви на Бал ка ну), на ше 
про бле ме еуфе ми стич ки ка рак те ри шу. Ка жу да наш ре ги он 
од ли ку је не ста бил ност због струк тур них про бле ма, уз бур
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ка не ма њи не, кан цер ко руп ци је, све ве ћи кри ми на ли тет дру
штва. До дао бих уз то и ка шње ње на ших еко но ми ја за 2030 
го ди на у од но су на Евро пу и Аме ри ку. 

У Евро пи Два де сет сед мо ри це го во ри се о одав но о 
„Евро пи са две бр зи не“, чак и та мо има раз ли ка у рит му на пре
до ва ња и еко ном ског бла го ста ња. Ми смо ов де у че твр тој 
Евро пи, као део је дин стве ног ци ља Ал ба на ца са обе ју стра на 
Про кле ти ја  Ве ли ке Ал ба ни је. 

Јед на од нај у ти цај ни јих (и нај о па сни јих по су ве ре ни
тет зе ма ља) НВО, Ме ђу на род на кри зна гру па, ве о ма тач но је 
у свом из ве шта ју из 2000. го ди не ди јаг но сти ко ва ла те ал бан
ске ци ље ве. „Ко сов ски Ал бан ци не ма ју ни нај ма ње ин те рес у 
'су штин ској ауто но ми ји' као крај њој тач ки њи хо вог од но са 
са Ср би јом. Они су у убе ђе њу да ме ђу на род на за јед ни ца има 
оба ве зу  не ки твр де ка ко ве ру ју да им је то би ло обе ћа но  да 
тран сфор ми ше оно што они сма тра ју de fac to не за ви сно шћу 
ко ју са да ужи ва ју од Ср би је, у де ју ре не за ви сност кроз не ко ли
ко го ди на. Ако би ко сов ски Ал бан ци за кљу чи ли да је ово не мо
гу ће, њи хо во по на ша ње пре ма ме ђу на род ној ми си ји на Ко со ву 
су штин ски би се из ме ни ло“.367

Шип тар ским ал бан ским ме то дом мицпомиц, до шли 
смо до фа зе ка да из При шти не опу ште но, као да је то њи ма 
„та та оста вио у на сле ђе“, ну де за пад ним ком па ни ја ма да ин
ве сти ра ју у за јед нич ку екс пло а та ци ју у угаљ и ру де. Срп ска 
вла да и це ло куп на по ли тич ка кла са за то вре ме гу бе енер ги
ју у на чи ну озна ча ва ња у ме ђу на род ној ко му ни ка ци ји не ва
жних фусно та, или зве зди ца, од Аме ри ка на ца фин ги ра них 
раз го во ра. Ова ва жна ин фор ма ци ја са те лит ске при штин ске 
шип тар скоал бан ске вла де За па да до вољ но го во ри ко ли ко су 
Ср би, по ко зна ко ји пут у исто ри ји, у тра гич ном ка шње њу. 
Стра те гиј ска нео д луч ност на ди пло мат ском, еко ном ском, па 
и вој ном пла ну, ста вља Ср би ју на реп до га ђа ја не ва жних ста
ти ста, уме сто да од луч но за у зме сво ју при род ну функ ци ју ак
те ра, без ко га не ма све у куп ног трај ног ре ше ња на Ју го и сто ку 
Евро пе. 

367 За то је Фи нац Ах ти са ри, го ди на ма шеф Ме ђу на род не кри зне гру пе, и до био 
Но бе ло ву на гра ду 2008. Успе шно је во дио Ал бан це са КиМа у не за ви сност, 
од 1999.
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Три глав на ин ду стриј ска и би знис сек то ра КиМа су: 
„1. Ру дар ство и енер ги ја; . 2. По љо при вре да (Око 1,1 ми ли о на 
хек та ра, око 588.000 хек та ра, да кле 53% је об ра ди ва зе мља. 
Око 60 од сто ста нов ни штва жи ви у ру рал ним обла сти ма) 3. 
Про из вод ња хра не.

КиМ има за вид ну ба шти ну при род них ре сур са. Са 14.7 
ми ли јар ди то на. Ко со во по се ду је пе те до ка за не ре зер ве лиг
ни та. Ру да је од огром ног зна ча ја за зе мљу, пред ста вља ју ћи на 
ду ги рок је дан од кру ци јал них фак то ра за ге не ри са ње стру
је. Шта ви ше, по це ни екс пло а ти са ња од 1,1 евро/ GJ енер ги је, 
ко сов ски угаљ де фи ни тив но пред ста вља нај бо љу вред ност за 
но вац у ре ги о ну. Об зи ром на ви со ку тр жи шну по тра жњу за 
енер ги ју у ре ги о ну, Вла да Ко со ва са да раз ви ја ве ли ке про јек
те у ве зи са екс пло а та ци јом лиг ни та и ка па ци те та про из вод
ње елек трич не енер ги је. Ови про јек ти ну де је дин стве не при
ли ке за ком па ни је ко је же ле да се ан га жу ју у енер гет ском, или 
ру дар ском сек то ру у ре ги о ну.

Осим лиг ни та, ру дар ство ба зног ме та ла би ла је глав но 
упо ри ште ко сов ске еко но ми је још од пред рим ских вре ме на. 
Са вре ме но ру дар ство у овом по љу за по че ло је Три де се тих го
ди на про шлог ве ка, ка да је Ком плекс Треп ча (ру дар ска ком
па ни ја на се ве ру Ко со ва) об но ви ла бри тан ска ком па ни ја “Se
lec tion Trust”. Цинк, оло во, зла то, кад ми јум и би змут екс пло а
ти шу се дуж Треп чи ног Руд ног по ја са. Ре зер ве оло ва и цин ка 
про це њу ју се на око 48 ми ли о на то на, ни кла на 16 ми ли о на 
то на. Ре зер ве хро ма до сти жу 89 ми ли о на то на, а бок си та 13, 
2 ми ли о на то на.

Има ра зних руд ни ка ко ји мо гу или да се до би ју кроз 
про це ду ре тра ју ће при ва ти за ци је, или мо гу да бу ду об но вље
ни ула же њем у џо интвен че ре са при ват ним вла сни ци ма. За 
де та ље ко ји се ти чу спе ци фич них руд них мо гућ но сти у окви
ру про це са при ва ти за ци је, мо ли мо кон так ти рај те Ко сов ску 
Аген ци ју за При ва ти за ци ју.“

Ал бан ци ну де и ин ве сти ци је у ту ри зму, чак и наш ски
цен тар Бре зо ви цу, као да то ни је на пра ви ла Ср би ја, као да то 
ни су фи нан си ра ли бу квал но сви на ши ро ди те љи, већ Ти ра
на. Ну де и „680 со ба, ре сто ра не, 9 скилиф то ва, услу ге аеро
дро ма у При шти ни“, по ред оста лог. А срп ска др жа ва ћу ти, 
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рас пра вља о асте рик си ма на та бла ма ис пред уче сни ка ме ђу
на род них ску по ва. По ну ду шип тар скоал бан ског Ми ни стар
ства тр го ви не и ин ду стри је у При шти ни зду шно ре кла ми ра ју 
аустриј ске и мно ге дру ге аген ци је.

Али, у Бе о гра ду по сто ји по ро ди ца ко ја ду же вре ме бло
ки ра Ва шинг тер ну у сво јим од лу ка ма о при ва ти за ци ји руд
ног бо гат ства. До са да је не згод ни ја Ва шинг то ну не го чи та ва 
срп ска вла да, јер по се ду је та пи је на 100. Го ди шњу екс пло
а та ци ју угља, а зна се до бро да је вла сни штво и цен трал ни 
по јам у аме рич ким те ме љи ма. Бе о град ска по ро ди ца Сав чић, 
ко ју за сту па је дан од ње них из да на ка, г. Ле шић, до ка за но по
се ду је та пи је на ко смет ске руд ни ке. Иако без ика кве по мо ћи 
срп ске др жа ве, по ро ди ца је у Њу јор ку про на шла адво кат ску 
кан це ла ри ју ко ја је, уз моћ ну ин сти ту ци ју  та пи је, прак тич
но за у ста ви ла про цес при ва ти за ци је угље но ко па на Ко сме ту. 
Ле шић је до сад учи нио ви ше не го це ло куп на др жа ва у овом 
енер гет ском ра ту про тив Ср ба. Ина че, имо ви на по ро ди це 
из но си ла је, 1947., ка да су им је ко му ни сти, ко је је за сту пао 
Пе тар Стам бо лић, од у зе ли, ми ли јар ду та да шњих до ла ра, што 
је за си гур но да на шњих не ко ли ко сто ти на ми ли јар ди до ла ра. 
Зар па мет на др жа ва не би пре у зе ла слу чај од по ро ди це, а на 
кра ју њи ма да ла део на док на де, а до би ла огром но, за ви ше 
ве ко ва екс пло а та ци је?
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Седмо поглавље 

Вашингтерна, Запад, Ал Каида и Ума заједно 
против Срба 

VII. 1. Вашингтернин и српски „Викиликс“ у 69 сликa

Шта је још стра шни је од из ве шта ја швај цар ског по сла
ни ка у ЕПу, Ди ка Мар ти ја, о тр го ви ни ор га ни ма на КиМу?368 
Ови рат ни при ме ри из бал кан ске исто ри је са да шњо сти, ко ји 
ни су до сад би ли у ве сти ма „Ви ки лик са“. Оне оп ту жу ју САД 
и са ве зни ке Ва шинг тер не за по др шку се па ра ти зму Сло ве на
ца и Хр ва та, по том и за по ма га ње исла ми стич ким по кре ти ма 
у ства ра њу Изет бе го ви ће ве Бо сне, па ко нач но и прак тич ном 
ути ра њу пу та дру гој ал бан ској др жа ви на Бал ка ну, на те ри то
ри ји Ср би је, одав но у ОУН, чи ји је и су о сни вач.

У овим су ко би ма ни ског ин тен зи те та на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је, кон трол ну функ ци ју има ле су нај ве ће 
спољ не оба ве штај не слу жбе во де ћих зе ма ља све та, од МИ6, 
ЦИА, БНДа, Mосада, до ру ских, па ки стан ских, тур ских и па
ле стин ских оба ве шта ја ца. На рав но, дис крет ну функ ци ју, чак 
и ва жни ју од ци вил них слу жби, има ле су и вој не оба ве штај
не слу жбе За па да, пре све га САД, о че му го во ри мо и у овом 
по гла вљу. 

Гра ђан ски и вер ски рат у Бо сни и из ра ња ње исла ми
зма ко ин ци ди ра ју са ре мо де ли ра њем док три не САД 1992., 
и са док три нар ном ево лу ци јом ар ми је САД. У кон тро ли са
њу су ко ба ни ског ин тен зи те та (LIC), САД то ле ри шу ја ча ње 
исла ми ста у БиХ и на КиМу, у Ма ке до ни ји, чак и са ра ђу ју са 
њи ма. Све то уз пер ма нент но рас та ка ње срп ског ге о по ли тич
ког про сто ра, гу ра ње Ср ба у дру ги и тре ћи план ре ги о нал не 

368 Ви де ти: Ин тер вју: Дик Мар ти,. РТС, 26.01. 2011.
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стра те гиј ске ва жно сти. На пи та ње за што су Аме ри кан ци ма 
би ли то ли ко бли жи чак и исла ми сти не го Ср би, од го вор је де
лом у чи ње ни ци да су аме рич ки стра те зи сма тра ли по чет ком 
по след ње де це ни је XX ве ка „да би њи хо ва по бе да на Бал ка ну 
утвр ди ла аме рич ко вођ ство у све ту по сле хлад ног ра та у да
ле ко ве ћој ме ри не го по бе да у тек окон ча ном За лив ском ра ту“.

На ро чи то је по но во ује ди ње на Не мач ка ис ка зи ва ла екс
пан зи о ни стич ко по на ша ње пре ма на шем про сто ру, па и пре
ма чи та вом Ју го и сто ку Евро пе, сто го ди шњим ге о по ли тич
ким не мач ким снoм о „Ју жној ка пи ји Не мач ке“. Зна мо одав но 
и о при ти сци ма Не ма ца 1990. на Бу ша Ста ри јег да по мог не у 
ра за ра њу Ју го сла ви је. Али, зна мо и о пре ва зи Ми те ра на, ко га 
је Буш Ста ри ји та да ви ше слу шао не го Ко ла, те за ко ју го ди ну 
су спре гао оства ри ва ње вој ностра те гиј ских пла но ва. Клин
тон и ње гов под мла ђе ни и стра те гиј ски раз у ла ре ни тим ће 
по том убр за ти свој уплив у наш про стор и оства ри ти мно
штво по те за и ак ци ја ко ји ће до ве сти до пот пу ног ра за ра ња 
крх ког ју го сло вен ског про сто ра.

Ови бал кан ски за ни мљи ви при ме ри го во ре о сло ве нач
кохр ват ској фа зи Ва шинг тер ни не по мо ћи ју госе па ра ти зму, 
о му сли ман ској и о шип тар скоал бан ској фа зи. Исто ри ча ри 
про ху ја ле исто ри је са да шњо сти у бив шој Ју го сла ви ји има ју 
пред со бом за да так да де таљ но ис тра же за ни мљив и пот пу но 
за не ма рен сег мент про те клог ра та. Овај ми ни „срп ски Ви ки
ликс“ олак ша ва за да так број ним при ме ри ма ко ји под се ћа ју 
на уме ша ност стра них фак то ра у ло кал ни су коб. Ма да су све 
стра не вла де од луч но не ги ра ле сва ку уме ша ност у гра ђан ски 
рат у Ју го сла ви ји на стра ни Сло ве на ца, Хр ва та, бо сан ских 
Му сли ма на и Ал ба на цаШип та ра, а њи хо ве ди пло ма ти је па
па гај ски го ди на ма по на вља ле ман тре о „екви ди стан ци у су
ко би ма“ и њи хо вим „на по ри ма да се на на шем про сто ру про
на ђе са мо ми ро љу би во ре ше ње“, исти на је са свим дру га чи ја.

НА ТО се опре де лио за стра ну на спрам Ср ба, сву да и не
пре ста но, још пре по чет ка су ко ба. Аме рич ки пи ло ти су на 
сво јим за да ци ма тих рат них Де ве де се тих до би ја ли у ми си ја ма 
ја сна на ре ђе ња: Ср би су не при ја те љи. У тре на жним цен три ма 
по Аме ри ци, по пут ба зе Ле жен, Ар ми ја је уве жба ва ла ур ба
не бор бе по им про ви зо ва ним гра до ви ма у ба за ма, ко ји ма је 
ат мос фе ра до ча ра ва на и спре је ви ма ис пи са ним ћи ри лич ним 
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на пи си ма по згра да ма. Њи хо ви оба ве штај ци, спе ци јал ци, па 
и штап ски офи ци ри у ре до ви ма сло ве нач ке, хр ват ске, му сли
ман ске, па ка сни је и шип тар скеал бан ске вој ске, ите ка ко су 
до при но си ли рат ном на по ру се па ра ти стич ких де ло ва зе мље.

Ов де ста вља мо на увид број не, до да нас не раз ја шње не, 
ве о ма не у год не, мо мен те ра та на ексју го сло вен ском про сто
ру, об зи ром на то тал но пре ћут ки ва ње из зе ма ља НА ТО, мно
штво за ни мљи вих при ме ра НА ТО уме ша но сти у гра ђан ски 
рат, још од ње го вог по чет ка. Има ту, на рав но, и ру ске, и тур
ске, и арап ских, иран ских, и иних ме ша ња у вре ме гра ђан ског 
ра та, али је по тка Ва шинг тер ни но за ме ша тељ ство у без број 
ва ри јан ти.

Ра ди исти не, тре ба да се на гла си и да су све ово до бро 
зна ли у КОСу и дру гим Ми ло ше ви ће вим оба ве штај ним слу
жба ма, али да су све пре ћут ки ва ли. Пре жи ве ли сту бо ви тог 
ди ле тант ског ре жи ма, ко ме је, по пут ве ћи не дру гих ре жи ма 
про те клих де це ни ја, на ци о нал ни ин те рес увек био не ва жна 
ка те го ри ја, ду гу ју срп ском на ро ду и од го во ре на ове дра стич
не при ме ре, јер су од и гра ли мно ге по ли тич ке по те зе на пол зу 
Ва шинг тер не. 

Аме рич ки стра те зи сма тра ли су по чет ком по след ње де
це ни је XX ве ка „да би њи хо ва по бе да на Бал ка ну утвр ди ла 
аме рич ко вођ ство у све ту по сле хлад ног ра та, у да ле ко ве ћој 
ме ри не го по бе да у тек окон ча ном За лив ском ра ту“. Свој стве
ним ме тапо ли тич ким раз гра на тим ак тив но сти ма, САД и 
ње не нај бли же за пад не са ве зни це ста ју на стра ну Му сли ма на 
и Хр ва та у ти ња ју ћем су ко бу још 1991,, у вре ме ка да су чи тав 
свет убе ђи ва ли ка ко су на екви ди стан ци у овом су ко бу. Зна
мо одав но да су у це па њу Ју го сла ви је и ју го сло вен ском су ко
бу ни ског ин тен зи те та кон трол ну и зна чај ну функ ци ју има ле 
за пад не оба ве штај не слу жбе. На ро чи то је по но во ује ди ње на 
Не мач ка ис ка зи ва ла екс пан зи о ни стич ко по на ша ње пре ма 
на шем про сто ру, па и пре ма чи та вом Ју го и сто ку Евро пе, сто
го ди шњем ге о по ли тич ком не мач ком сну, „Jужној ка пи ји Не
мач ке.“

У свим овим до га ђа ји ма ите ка ко је ва жна и хан тинг то
нов ска те ма. Ли ни ја одва ја ња бал кан ских зе ма ља пра во слав
не тра ди ци је и дру гих зе ма ља Ис то ка за пад не хри шћан ске 
тра ди ци је, оста је да нас ја сна као у про шло сти. Она та ко ђе 
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од го ва ра и ли ни ји по де ле из ме ђу ре ги о на ко ји су ду го тр пе ли 
ото ман ску до ми на ци ју (Ал ба ни ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, ис точ
не про вин ци је Ју го сла ви је) и до ми на ци је ко је су део ма ње
ви ше ди рект но по ли тич кокул тур ног гер ман скохаб сбур
шког ску па (ДДР, Че хо сло вач ка, Пољ ска, Ма ђар ска, Тран сил
ва ни ја, за пад не про вин ци је Ју го сла ви је).

Ка да је реч о упле те но сти За па да у по ма га њу тзв. по ли
тич ког исла ма (тер мин је сми шљен у аме рич ким ти мо ви ма 
за пла ни ра ње сце на ри ја), по ме ни мо, ње го ву ге не зу од кра ја 
Дру гог свет ског ра та. Да би смо пре шли на стра те ги је бор бе 
про тив те ро ри зма, у про ле го ме ни је ну жно учи ти на при ме
ри ма из ско ра шње про шло сти. По сле Дру гог свет ског ра та, 
Пе де се тих и Ше зде се тих, па до да на шњег тре нут ка, аме рич
ки пред сед ни ци за ре дом има ју пред со бом про блем од бра не 
аме рич ких ин те ре са на Бли ском Ис то ку и у Ју жној Ази ји. Та
ко је би ло од вре ме на Ај зен ха у е ра, Ке не ди ја, Џон со на, Ник со
на Клин то на и ад ми ни стра ци је Џор џа Бу ша Мла ђег.

Аме рич ки ин те ре си од кра ја Дру гог свет ског ра та, са
сто је се у за шти ти стра те гиј ске ге о гра фи је и у од бра ни при
сту па по мор ским и ва зду шним пу те ви ма у по ме ну тим ре ги
о ни ма. Ти пу те ви се бра не ди рект но због од бра не ве ли ких 
ре зер ви наф те и при род ног га са у и око Арап ског по лу о стр
ва и Пер сиј ског за ли ва. Ин ду стриј ске зе мље су све глад ни је 
ова два при род на ре сур са по сле Дру гог свет ског ра та, ко ји је 
пот пу но ре сурс но ис цр пео европ ске зе мље на ро чи то, али и 
Аме ри ку.

Аме рич ка по ли тич ка ели та по чи ње већ Пе де се тих афир
ми са ње отво ре но ан тико му ни стич ке (али и ан тиза пад не, 
по ка за ће се мно го ка сни је) му сли ман ске екс трем не ва ри јан те 
 исла ми зма. За пад ни мо зго ви су про гу ра ли до ре а ли за ци је 
пре во ђе ње исла ма у по ли тич ку ра ван. Ти мо ви за пла ни ра ње 
сце на ри ја су за пад ним ли де ри ма сер ви ра ли ула зак исла ма 
у зо ну по ли ти ке. То је оно моћ но и ефи ка сно оруж је и си ла 
про тив Со вје та то ком за вр шни це Хлад ног ра та. То је истин
ски по че так и ко рен да на шње свет ске исла ми стич ке мре же, 
Ал Ка и де!

Он да је бук нуо Ав га ни стан ски рат, раз бук тан ка ко би у 
Ва шинг то ну трио Џи ми Кар тер  Стан сфилд Тар нер  Збиг
њев Бже жин ски, спро вео док три ну пот ко па ва ња со вјет ског 
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цар ства. Би ла је то ду го че ка на при ли ка, и Аме ри кан ци ни
су жа ли ли 10 ми ли јар ди до ла ра за њу за „fre e dom fig hters“ у 
Ав га ни ста ну, ме ђу ко ји ма је био и Уса ма Бен Ла ден. За што то 
ра ди у сво јој стра те ги ји Аме ри ка, „Glo bal He ge mon“, ка ко сво
ју зе мљу на зи ва Ро берт Ка ган.

Тач но де це ни ју ка сни је, Буш Ста ри ји ће про сла ви ти уз 
шам па њац ру ско по вла че ње из Ка бу ла. Ни ко га ни је ин те ре
со ва ло што је у ства ри при пре мљен те рен за то тал ни џи хад 
и но ви гра ђан ски рат у си ро ма шном Ав га ни ста ну. Та ЦИА
по ли ти ка до не ла је по том, Де ве де се тих, ни кад ви ђе ни бум 
про из вод ње ма ри ху а не, опи ју ма и по лупро из ве де них опи
јум ских ва ри ја ци ја и хе ро и на у зо ни Ав га ни ста на и око ли не. 
Бум ди рект но по том уда ра САД и За пад и тај пе ри од пред ста
вља ре корд и екс пло зи ју дро ге до спе ле до за пад них ди ле ра и 
мла дих ко ри сни ка на За па ду.

Ко му ни зам, „си стем мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је“,369 у 
про те клих две де це ни је је до жи вео исто риј ски фи ја ско по
ра зом од ка пи та ли зма. На сце ну је из ро ни ла слич но струк
ту и са на ислам ска ре ли ги о зна мо но ор га ни за ци ја, ко ја је пре
на гла ша ва њем не ких аспе ка та док три не исла ма, про у зро ко
ва ла ре во лу ци о нар ни по ход про тив за пад не ци ви ли за ци је, 
сли чан, по гор љи во сти и фа на ти зо ва но сти, бољ ше ви зму у 
мла дим да ни ма. На спрам ва ри јан те не ка да шњих ко му ни ста 
„Шпа на ца“  на шли су се са вре ме ни исла ми стич ки бор ци, му
џа хе ди ни, а ста ле су уз њих и САД, „the Lo nely Su per po wer.370“ 

Пла не тар ни за мах џи ха ду, све том му сли ман ском ра ту 
за Уму, дао је Аја то ла Ру хо лах Хо ме и ни, вер ски во ђа иран ске 
ре во лу ци је. У Ва шинг то ну су, у вре ме учвр шћи ва ња Ислам
ске ре во лу ци је у Ира ну Хо ме и ни ја, Пред сед ник Ро налд Ре ган 
и ње гов стра те гиј ски тим са пот пред сед ни ком Џор џом Бу
шом Ста ри јим, до вр ша вао док три ну по мо ћи исла му у Ази ји, 
у бор би про тив Со вјет ског са ве за.

Сје ди ње не др жа ве и аме рич ки еста бли шмент су по ли
тич ки ро ди те љи бен Ла де на и АлКа и де, и мно гих исла ми
стич ких ин те гри ста при ље жно по ма га них, об у ча ва них и фи

369 Ви де ти: Др Нај дан Па шић, Историјски фијаско. Систем моноорганизацијске 
хијерархије: године распада (19871992), ФПН  Београд, UNIREKS Подгори
ца, 1996.

370 Ви де ти: Sa muel Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer,“ Fo re ign Af a irs, 2001.
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нан си ра них од у Ази ји, на Бли ском Ис то ку и дру гим кра је ви
ма све та од Се дам де се тих про шлог сто ле ћа.

„Ислам у слу жби сло бод ног све та” био је, по ка за ло се по
чет ком но вог Ми ле ни ју ма, при лич но не ин те ли гент ни сло ган 
аме рич ке др жа ве. Са у диј ска Ара би ја и Па ки стан су би ле уто
чи ште екс трем ним му сли ман ским по кре ти ма Ази је од кра ја 
Се дам де се тих. САД су но вом док три ном отво ре ног по ма га ња 
ав га ни стан ским по бу ње ни ци ма, му џа хе ди ни ма, исла ми сти
ма, „по ро ди ле“ ве ли ки број бо ра ца ко ји су се ту кли про тив 
со вјет ског оку па то ра. Са у диј ски двор је фи нан си рао му џа хе
ди не, а па ки стан ски ге не ра ли и вој на оба ве штај на слу жба су 
им пру жа ли по за дин ску ба зу. Ре га но ва ад ми ни стра ци ја, ко ју 
ни је од ли ко ва ла зна чај на стра те гиј ска ин те ли ген ци ја, већ је
ди но не са вла ди ва мр жња пре ма ко му ни зму, те се за то је ди но 
ба ви ла крат ко роч ним про ми шља њем ре ше ња стра те гиј ских 
про бле ма, пред ста вља сим бо лич ки по че так ђа во љег кру га 
ко ји ће 2001. го ди не ре зул ти ра ти ужа сом Мен хет на. Ма ла ар
ма ге дон ска опе ра ци ја му џа хе ди наса мо у би ца је ста ја ла Уса
му бен Ла де на са мо ми ли он до ла ра, а аме рич ку др жа ву 3.000 
мр твих гра ђа на и 400 ми ли јар ди до ла ра еко ном ске ште те.371 
Око 250.000 ислам ских бо ра ца је од по чет ка Се дам де се тих, до 
на па да на САД, до би ја ло оруж је, обу ку, хра ну и дру гу опре му 
од Ва шинг то на. Чак и ово нео до љи во на ли ку је на Ко мин тер
ни не слич не ак тив но сти ши ром пла не те. Ва шинг тон је при
ље жно ко пи рао ре во лу ци о нар не тај не де лат но сти Мо скве и 
ду го успе шно во дио ре во лу ци о нар не ислам ске по кре те, ко ји 
ће на кра ју по ста ти исла ми стич ки. Но ви нар „ЕјБиСи„ те ле
ви зи је, Џон Ку ли, на пи сао је на ову те му сјај ну ана ли зу,”Не
све ти ра то ви: Ав га ни стан, Аме ри ка и ме ђу на род ни те ро ри
зам”.372 

Ме ђу по ма га ним и об у ча ва ним исла ми сти ма је па ни
слам ска ели та ка сни је ода бра ла нај бо ље, нај и здр жљи ви је, 
нај фа на тич ни је, нај не са ло ми ви је бор це за во ђе ње пла не тар
не бор бе про тив За па да, у име ислам ске на ци је, Уме.373 Из 
371 Ви де ти: Zo ran Pe tro vić Pi ro ća nac, Usa ma ben La den i ‘Ze le na Ko min ter na’ pro tiv 

ju deohri šćan ske ci vi li za ci je, Evro, Be o grad, 2002.

372 Ви де ти: John K. CO O LEY, “Un holly Wars, Afg ha ni stan, Ame ri ca and In ter na ti o
nal Ter ro rism,“ Plu to Press, Lon don, Ster ling, Vir gi nia, 1999.

373 “Ва шинг тон тајмс” тек по сле ка та стро фе „9/11” „при зна је” да су САД уло
жи ле сво је вре ме но у ан ти со вјет ску ге ри лу Ав га ни ста на за вре ме оку па ци је 
зе мље, чак 10 ми ли јар ди до ла ра. И да је и нај тра же ни ји чо век пла не те, уце
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но ве ге не ра ци је вој но и ре ли ги о зно по лет них му сли ма на је 
Уса ма бен Ла ден. Аме рич ке оба ве штај не слу жбе су на по чет
ку, у ра ту у Ав га ни ста ну, сма тра ле да је реч тек о „до бром 
по тен ци ја лу за об ра ду“. До бро су про ту ма чи ли да је же љан 
сла ве, да је до бар ма те ри јал за ЦИА  про це со ва ње, али ни
су про це ни ли да мо же и да им из мак не кон тро ли. На кра ју 
су га Аме ри кан ци убро ја ли у гор ку ка те го ри ју „Blow back”. 
Тим из ра зом се упра во озна ча ва ју слу ча је ви ко ји су из ма
кли аме рич кој ма ни пу ла тив ној кон тро ли, и још озбиљ ни је  
њи хо вим, од на ци ста на сле ђе ним и по том да ље раз ви ја ним, 
тех ни ка ма кон тро ле ума. Су штин ско не по зна ва ње ислам ске 
ци ви ли за ци је ни је мо гло да пој ми ка ко ће за не се ни исла ми
стич ки ре во лу ци о нар ства ра ње сво је ор га ни за ци је за по моћ 
му џа хе ди ни ма, „Мак таб АлКи да мар”(МАК), са мо ис ко ри
сти ти као сте пе ни цу до АлКа и де, ко јој те шко мо гу да пред
ви де сле де ћу те ро ри стич ку ак ци ју.374

За хва љу ју ћи коб ној аме рич кој док три ни по мо ћи „зе
ле ном то та ли та ри зму,” ка ко би се уни штио „цр ве ни то та
ли та ри зам”, Ва шинг тер ни на на ив ност и тур бопраг ма тич на 
по ли ти ка пре ма бор бе ном исла му, на не ла је огром не и не из
ме ри ве ште те за пад ној ци ви ли за ци ји и ве ро ват но ире вер зи
бил но од ре ди ла смер све та на ше де це и уну ка.

Не ду го по сле „ 9/11“ 2001., Ели от Kоен, це ње ни про фе
сор вој не стра те ги је, об ја вљу је књи гу Вр хов на ко ман да: Вој
ни ци, др жав ни ци и Ли дер шип у Рат но до ба. У њој је уз вик
нуо: „Че твр ти свет ски рат је по чео!“ Тре ћи рат, ка же Ко ен, 
био је Хлад ни рат, а че твр ти је  За пад и ње го ви са ве зни ци 
про тив исла ми зма. „То је вер ски рат,“ твр дио је по ле мо лог, у 
хан тинг тон ској ви зи ји су тра шњи це.375

У Евро пи, „су дар ци ви ли за ци ја“ је сма тран ко шма ром 
ко ји тре ба ода гна ти. За аме рич ке нео кон зер ва тив це, то је би
ла чи ње ни ца. Аме рич ки те о ре ти ча ри, ина че, не во ле по јам 

њен на 25 ми ли о на до ла ра, Уса ма бен Ла ден, био део тог вој ног про гра ма 
„по мо ћи”, ко ја је кул ми ни ра ла та ли бан ским ре ли ги о зним фа ши змом и бен 
Ла де но вим спек таљ ку ла ним кр ва вим ак ци ја ма. 

374 На по чет ку кри зе са Ав га ни ста ном, пред сед ник Буш из ја вљу је: „Ја ни сам 
спре ман да по ша љем ра ке ту од 2 ми ли о на до ла ра, ко ја ће за вр ши ти у не ком 
ша то ру, или на гу зи ци не ке ка ми ле”. Ви де ли смо ка ко се све из ро ди ло у аси
ме трич ни рат бен Ла де на про тив Аме ри ке. 

375 Ви де ти: Eli ot A. Co hen, Su pre me com mand: sol di ers, sta te smen, and le a der ship in 
war ti me, Free Press, 2002.
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те ро ри зам, ко ји сма тра ју пре ви ше нео д ре ђе ним, већ ко ри сте 
из раз „ми ли тант ни ислам“. Је дан од ис так ну тих те о ре ти ча ра 
у САД, Нор ман По до рец, ка же: „Пр вен стве ни циљ 4. Свет
ског ра та је да се про ме не вла да ју ћи ре жи ми, ка ко би се 'ису
ши ле мо чва ре' у ко ји ма про спе ри ра ми ли тант ни ислам“.376 

Чак и на тлу САД. У број ним вој ним цен три ма уве жба
ва ли су их из др жљи во сти, ко ри шће њу оруж ја, са бо та жа ма, 
тех ни ка ма уби ја ња, ко му ни ка ци ја ма и при слу шки ва њи ма. У 
Аме ри ци по сто ји тзв. прин цип Ар чи ја Ру зе вел та: „ЦИА је вр
хов ни ме на џер, US Spe cial For ces и ода бра ни са ве знич ки екс пер
ти су тре не ри“. У та кве еки пе де це ни ја ма су спа да ле „Зе ле не 
бе рет ке“, аме рич ке офи ци јал не ар миј ске спе ци јал не сна ге. 
Они су, кад је за тре ба ло, во ди ли коп не не опе ра ци је за по тре
бе џи ха да, од Ав га ни ста на, до Бо сне и Ко сме та. При кљу чи ва
ли су им се увек и бри тан ски САС, за пра во њи хо ви ве те ра ни.

У ме ђу вре ме ну, ста са ла је већ тре ћа ге не ра ци ја исла ми
ста, „постАв га ни ста на ца“, исла ми старе во лу ци о на ра, ко ји 
вер но сле де иде је ислам ског Че Ге ва ре, Уса ме Бен Ла де на и 
ње го вог „зе ле ног исла ми стич ког по лит би роа“. Они су обра
зо ва ни, вер ски фа на ти зо ва ни, али и со ци јал но све сни бор ци 
про тив екс пло а та ци је ре сур са сво јих зе ма ља од стра не За па
да. Ме ђу 1.3 ми ли јар де му сли ма на ши ром пла не те не пре ста
но се ре гру ту је ели та за су дар са За пад ном ци ви ли за ци јом. 
Аси ме трич на ори јен та ци ја њи хо ве бор бе до не ће и на ред них 
го ди на но ве уда ре на За пад, али и на Ис ток и Да ле ки Ис ток 
(Ки ну).

Без об зир не и ре дов но гло ма зне док три не ве ли ких увек 
нај ви ше на шко де ма ли ма. Та ко је и без у слов на по др шка САД 
исла ми сти ма пла не те оса ка ти ла мно ге ма ле, пре све га не  му
сли ман ске и хри шћан ске на ци је, а исла ми стич ким гру па ци
ја ма оја ча ла кри ла у то ли кој ме ри да је са свим не из ве сна бор
ба за њи хо во уни ште ње, ко ју је сво је вре ме но про кла мо ва ла 
еки па Џор џа Бу ша Мла ђег. „Уса мље на су перси ла”, САД, ка ко 
ју је на звао Се мју ел Хан тинг тон, ни по сле сеп тем бра 2001., 
ни по сле ли кви ди ра ња Уса ме бен Ла де на 2012., под не ра све
тље ним окол но сти ма, не про на ла зи ква ли та тив но дру га чи ји 
при ступ ци ви ли за циј ским про бле ми ма.377

376 Ви де ти: Nor man Pod ho retz, World War IV: The Long Strug gle Aga inst Isla mo fa
scism, Vin ta ge, 2007.

377 Ви де ти: З. Пе тро вић  Пи ро ћа нац, Ал  Ка и да: Уса ма бен Ла ден и 'Зе ле на Ко
мин тер на' про тив ју деохри шћан ске ци ви ли за ци је, Еуро, Бе о гад, 2002.
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Већ од ра них Осaмдесетих, осо бе на ге о гра фи ја и исто
ри ја Ју го сла ви је је ма ми ла из ра ња ју ће ислам ске си ле. Са у диј
ци и Иран су ви де ли у Бал ка ну иде ал ни про стор ода кле ће 
иза зва ти Евро пу. Ци ља ле су ре ги он, ко ји је по стао део ве ли
ког пла на про зе ли ти ма ра ди кал ног исла ма, у обла сти ма где 
су жи ве ле му сли ман ске ма њи не. Кри сто фер Де ли зо, аме рич
ки аутор књи ге „До ла зе ћи бал кан ски ка ли фат: опа сност од 
ра ди кал ног исла ма по Евро пу и За пад,“ твр ди ка ко је „Ва ха би
зам као ко ло ни за ци ја пла ни ран ши ром ве ли ке гра ни це ко ја 
се про те за ла од Цен трал не Ази је до Бал ка на. Та ко је Бал кан, 
по пут Кав ка за то ком Че чен ског су ко ба, по стао ре ги он где је 
тип бор бе, ко ји је во дио до по бе де где је аф ган скоарап ски 
џи хад мо гао да бу де по но вљен. Вер ски жар ко ји је ле ги ти ми
зо вао опа сни рат про тив со вјет ских „не вер ни ка“ био је пре
са ђен по сле Ав га ни ста на у Че че ни ју, и дру ге ру ске кав ка ске 
ре пу бли ке, као и на Бал кан. За џи ха ди сте су ру ски и срп ски 
на ци о на ли сти по ста ли ре пли ке Со вје та, на ро да без Бо га.“ 
Кључ но пи та ње Кри сто фе ра Де ли зоа, је сте: „Је ли За пад ве
ро вао да би дру ги рат у за сту па њу мо гао да се во ди дуж Ја
дран ског мо ра, тек не ко ли ко ми ља од оба ле чла ни це осни ва ча 
ЕУ“?378

Ло ре та На по ле о ни пи ше у уво ду ове књи ге: „За пад је 
јед но став но уву чен у су коб, због свог схи зо фре ног по на ша
ња. Да нас но ве из ра ња ју ће си ле жељ но те мељ но про мо ви шу 
про ли фе ра ци ју су ко ба у обла сти ма где жи ве му сли ма ни. Циљ 
је јед но ста ван: ре ли ги ја је иде о ло шка оде ћа ко ја пре ру ша ва 
ра то ве у еко ном ско осва ја ње. Де ли зо ту ма чи ка ко су Де ве де
се тих, са у диј ске ху ма ни тар не ор га ни за ци је ор га ни зо ва ле џи
хад ске бри га де ко је су де ло ва ле као аван гар да по кре та ва ха
биј ске иде о ло шке ко ло ни за ци је на Бал ка ну. Њи хов за да так је 
био осва ја ње но вих те ри то ри ја, упра вља њем арап ских па ра и 
ре ли ги о зних иде ја да то чи не. Фон до ви су пре пла ви ли ре ги он 
за град њу џа ми ја и ме дре са, где су мла ди Му сли ма ни по себ но 
мо гли да бу ду ин док три ни са ни. Ме ђу тим, док је до Де ве де се
тих та ква ин док три на ци ја би ла усме ре на у ја ча ње џи хад ске 
бор бе у да ле ким зе мља ма, по пут Ка шми ра или Ав га ни ста
на, од 1988. се ме та про ме ни ла. Ме то дич ним жа ром Де ли зо 
ре кон стру и ше ве зе из ме ђу Ал Ка и де и Бал ка на. Он по ка зу је 
378 Ви де ти: De li so, Chri stop her, The co ming Bal kan ca lip ha te: the thre at of ra di cal 

Islam to Euro pe and the West, Pra e ger Se cu rity In ter na ti o nal, 2007.
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ва жност ко ју је ре ли ги ја игра ла пре и до за ве ре 9/11, као и у 
тра гич ној тран зи ци ји Евро пе од са мо фи нан сиј ског сто же ра 
Ал Ка и де до глав не ме те  са ме се бе...“

Ево ин ди ка тив них при ме ра, ма ле ан то ло ги је са у че сни
штва Ва шинг тер не и ње них вер них са ве зни ца у опе ра ци ја ма 
и де лат но сти ма у бор би про тив срп ских стра те гиј ских, ге о
по ли тич ких и др жа во твор них ин те ре са.

ххххххххх

1. Од 1988. уоче но је из ана ли тич ких слу жби срп ске др
жа ве при су ство зна чај ног бро ја слу жбе ни ка Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Аустри је у сло ве нач ком Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва у Љу бља ни. Аустри јан ци су већ го ди на
ма уна зад убр за но об у ча ва ли и при пре ма ли сло ве нач ке ди
пло ма те за вре ме по сле рас ки да, о ко ме се већ све зна ло у то 
до ба. Исто та ко, мно ги Сло вен ци по ли тич ки су шко ло ва ни 
и ка дров ски при пре ма ни већ та да, нај пре у Бе чу, а по том и 
по нај ва жни јим обра зов ним и по ли тич ким цен три ма За
па да. Ја нез Ста нов ник, по то њи пр ви пред сед ник не за ви сне 
Сло ве ни је, про вео је, та ко, мно ге го ди не у Ва шинг то ну као 
пред став ник СФРЈ, ко ји је гро сво јих ак тив но сти имао у ис
кљу чи вом ин те ре су Сло ве ни је, у шта су спа да ле сва ка ко и ка
дров ске при пре ме.379 

2. У ле то 1991., ЈНА пи ло ти су у јед ној ак ци ји у Сла во ни
ји, бом бар до ва ли хр ват ску ба зу у ко јој се на ла зи ло и по до ста 
му ни ци је. По ги нуо је до да нас не по зна ти број вој ни ка, ко ји 
су по де ли ли суд би ну са они ма на ко је су „на га зи ли“ оба ве
штај ци ЈНА. Реч је би ла о не мач ким вој ним ин струк то ри ма, 
офи ци ри ма не мач ке Ар ми је, ко ји су ин стру и са ли Хр ва те у 
гра ђан ском се це си о ни стич ком ра ту про тив Ју го сла ви је. Ни
ка да не мач ка вој ска ни ти др жа ва ни су по ме ну ли овај до га ђај, 
он као да се ни је до го дио.

3. У је сен 1991, у би ци за хр ват скома ђар ско се ло Ла
сло во у Сла во ни ји, до бро во љач ка је ди ни ца Жељ ка Ра жна то
ви ћаАр ка на уби ја не ко ли ко цр но ко шу ља шадо бро во ља ца 
хр ват ског ул тра де сни ча ра Па ра ге, ме ђу ко ји ма је био и Ен
379 Ово је ауто ру, у ви ше раз го во ра сре ди ном Де ве де се тих у Бе о гра ду, от крио 

бив ши срп ски ми ни стар спољ них по сло ва Бран ко Ми ка ши но вић, еру ди та, 
из у зет но ви спре ни и та лен то ва ни срп ски ди пло ма та, мо ћан ана ли ти чар у 
до ме ну оба ве штај но сти.
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глез Џон Едвард Вајт. Био је при пад ник Збо ра на род не гар де, 
али је са со бом но сио и до ку мен те из Ве ли ке Бри та ни је. Реч 
је би ла о ак тив ном по руч ни ку ар ми је Бри тан ске Кру не. Бри
тан ски офи ци ридо бро вољ ци би ли су у ре до ви ма хр ват ских 
па ра вој них је ди ни ца ЗНГ већ то ком 1991 у Сла во ни ји, где је 
уби јен и по руч ник Вајт. По ку шај овог ауто ра да до би је би ло 
ка кав од го вор од ми ни стар ства вој ске у Лон до ну, на и шао је 
на ле де ни зид, и то тал но пре ћут ки ва ње. У Фу ла му, крај Лон
до на, ин тер вју и сао је по том ње го ву мај ку, се стру и зе та. До 
да нас сви ћу те о Вај то вом уче шћу у окр ша ји ма про тив Ср ба, 
про тив ко јих је и по ги нуо. Ње го во те ло, ко ли ко аутор зна, још 
увек ле жи по ко па но крај Ла сло ва, уз не ко ли ко Па ра ги них бо
ра ца. Жељ ко Ра жна то вићАр кан и ње го ви бор ци по твр ди ли 
су ли стом овом ауто ру да се Вајт пред по ги би ју по ка зао као 
из у зет но хра бар бо рац у хр ват ској је ди ни ци.380

4. Др жав на без бед ност у Са ра је ву има ла је, још пре бо
сан ске екс пло зи је, још 1991., опи пљи ве до ка зе о ак тив но сти
ма со ци јалде мо крат ског по кре та у Са ра је ву, чи ји је члан био 
из ве сни Ра сим Ка дић. Пут, днев ни це за јед но ме сеч ни бо ра
вак у Ли би ји пла ти ли су На род ни ко ми те ти. Ли биј ци су их 
об у ча ва ли ка ко да про ши ре мре жу по кре та ши ром БиХ, Ма
ке до ни је, Сан џа ка и Цр не Го ре. Циљ је би ла при пре ма за пре
у зи ма ње вла сти у ско ри јој бу дућ но сти. Ус пут је тре ба ло да 
се ши ре му дро сти Мо а ме ра Га да фи ја из ње го ве „Зе ле не књи
ге“. Ми су ра ти је ве ак тив но сти су за пра во ли биј ски до при нос 
за фор ми ра ње Па три от ске ли ге, не ке вр сте Изет бе го ви ће вог 
„На род ног фрон та“.

5. У сеп тем бру 1992. Аген ци ја БИ НА са зна је да су до
бро вољ ци из ислам ског све та, ко ји се бо ре на бо сан ском 
фрон ту про тив „хри шћан ских не вер ни ка“, све при сут ни ји на 
ра ти шти ма. У тој пр вој „ма пи“ раз ме шта ја ислам ских сна га у 
Бо сни (ко ју је аген ци ја са чи ни ла 1992. уз по моћ изра ел ских 
при ја те ља на рат ном те ре ну БиХ) уоче но је не ко ли ко де се
ти на ислам ских бо ра ца у са мом Са ра је ву, ко ји су се у гра ду 
за те кли по чет ком су ко ба, као сту ден ти и „сту ден ти“. За пад
не про це не из ви ше из во ра го во ри ле су о бро ју од око 1.700 

380 Аутор по се ду је аутен тич не Вај то ве до ку мен те, ко је је по сле опе ра ци је у Ла
сло ву до био од Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на. Ви де ти фо то ко пи је у анек су ове 
књи ге.
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на о ру жа них му џа хе ди на на тлу БиХ. У Ту злу је сти гло, у ав
гу сту 1992., 120 бо ра ца, у два ауто бу са, а че та је ком би но ва
на од Ку вај ћа на, Ту ра ка, Ал жи ра ца. При ме ће ни су и „цр ни“ 
Му сли ма ни из Ни ге ри је, а нај за ни мљи ви ји мо ме нат је би ло 
при су ство Ва ха би та  „Ав га ни ста на ца“, са ду го го ди шњим 
ге рил ским ис ку ством у ра то ва њу про тив Ру са. Ве ћа гру па 
до бро во ља ца при ме ће на је и око Ко тор ва ро ши. Од по чет
ка ра та нај ве ћа кон цен тра ци ја му џа хе ди на при ме ће на је у зо
ни око Ви со ког, гра ди ћа сим бо ла ислам ске Бо сне. Са у диј ска 
Ара би ја, јед на од нај у ме ша ни јих зе ма ља у Бо сни, по сла ла је 
не ку вр сту је ди ни це за спе ци јал на деј ства, бор це ко ји се бо
ре за ислам где год за тре ба. Ов де је за пра во пр ви траг Уса ме 
бен Ла де на и ње го вих бо ра ца на тлу Евро пе, ма да се та да још 
не зо ву AlQa i da. То је вре ме у ко ме је Уса ма бен Ла ден још 
увек бли зак са у диј ском дво ру и офи ци јал но при знат бо рац за 
УМУ, свет ску ислам ску за јед ни цу.381 

6. Већ од ле та 1992. Аме ри кан ци су фор ми ра ли два кам
па за обу ку је ди ни ца за спе ци јал не на ме не на тлу Сло ве ни
је. Ин струк то ри су би ли Аме ри кан ци и Нем ци. Об у ча ва ли 
су му сли ман ске вој ни ке за рат у Бо сни. Је дан од два кам па 
на ла зио се у Го рењ ској. По сле ме сец и по ин тен зив не обу ке, 
вој ни ци, пре те жно Му сли ма ни из Бо сне, али и мно ги до бро
вољ ци, исла ми сти, тај ним ка на ли ма су, пре ко Хр ват ске, сла
ни на бо сан ски фронт.

7. Но вем бра 1991., срп ски до бро вољ ци при Ба ња луч
ком кор пу су, чи ји је ко ман дант био ге не рал Узе лац, а за ме ник 
Пу ков ник Ву ко вић,382 за ро бља ва ју у Сла во ни ји, код Нов ске, 
хр ват ског пу ков ни ка, бив шег офи ци ра ЈНА, ко ји при зна је, 
по ред оста лог, да је у име хр ват ског се це си о ни стич ког по кре
та, а као ак тив ни офи цир ЈНА, пу то вао пре гра ђан ског ра та 
од Ка на де до Аустра ли је и аме рич ких НА ТО ба за у Не мач кој, 
ка ко би се до го ва рао са уста ша ма из ди ја спо ре. Пу ков ник је 
згра ну тим вој ним ис тра жи те љи ма го во рио чак и о стра те ги
ји пре ма Ср би ма  да им се от ки да ко мад по ко мад те ри то ри
је: Ко со во, Сан џак, Вој во ди на  да се Ср би ја на кра ју све де на 
про стор око Мо ра ве. Раз лог за ово дра стич но ре ду ко ва ње је, 

381 BI NA, 10. 09.1992.

382 По ги нуо је ка сни је у хе ли коп те ру из над Ко па о ни ка, под не раз ја шње ним 
окол но сти ма.
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ре као је хр ват ски офи цир, но ви свет ски по ре дак. У ње му Ср
би не сме ју ни ка ко да има ју ја ку вој ску, ни ти ми ли он вој ни ка 
у слу ча ју оп штег ра та.383

8. Још у ле то 1992. но ви на ри бе о град ске но вин ске аген
ци је „БИ НА“ са зна ли су о кр ше њу ем бар га на увоз оруж ја у 
БиХ и Хр ват ску, пре ко сплит ске лу ке „Ло ра“. Реч је о ар ти
ље риј ској му ни ци ји иран ског по ре кла, ауто мат ском оруж ју 
и дру гој вој ној опре ми. Сплит ска лу ка је и ме сто оче ки ва ног 
ис кр ца ва ња до бро во ља ца из ислам ских зе ма ља, у слу ча ју да 
рат у Бо сни и да ље еска ли ра. Има и ин ди ци ја да је део иран
ске и тур ске вој не по мо ћи на нео бја шњив на чин спу штен и 
на аеро дром у Са ра је ву. О до пре ми на о ру жа ња за рат у Бо
сни оба ве штен је и део офи цир ског ка дра сна га УН ПРО
ФОРа у Хр ват ској и БиХ. Еми са ри су сти за ли пре ко За гре ба 
и од се да ли нај че шће у хо те лу „Ин тер кон ти нен тал“. Не ко ли ко 
иран ских аја то ла ха, као и иза сла ни ка са у диј ског дво ра би ло 
је уоче но у За гре бу на пу ту за Са ра је во у то вре ме. За пад не 
оба ве штај не слу жбе, и вој не, и ци вил не, до бро су зна ле за ове 
до га ђа је, и за раз го во ре у За гре бу и Са ра је ву, али се то пре
ћут ки ва ло.384

9. У ок то бру 1992. еми то ва на је вест из Сло ве ни је: „Аме
рич ки стејт де парт мент има под сво јим па тро на том два 
кам па за обу ку је ди ни ца за спе ци јал не на ме не на тлу Ре пу бли
ке Сло ве ни је. У овим тре на жним цен три ма ин струк то ри су 
аме рич ки и не мач ки вој ни са вет ни ци. Њи хов по сао је исто
ве тан оном ко ји су оба вља ли у ра зним зе мља ма Цен трал не 
Аме ри ке у по след њих пет на ест го ди на. Обу ка тра је ме сец да
на и по сле то га ‘аме рич ки ђа ци се уста ље ним ка на ли ма пре
ба цу ју, пре ко хр ват ске те ри то ри је, на бо ји шта у Бо сни. Сло
ве нач ке вла сти ову са рад њу са Стејт де парт мен том др же 
под ши фром ‘стро го по вер љи во’, али на ши из во ри го во ре да је 
је дан од кам по ва за обу ку не где у Го рењ ској”.385

10. Чак и Изра ел и је вреј ске ор га ни за ци је има ју, од Ср ба 
пот пу но нео че ки ва но, ме сто у срам ном по ма га њу исла ми ста 

383 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Спи ра ла смр ти за јед но крат ну упо
тре бу“, Ду га, бр. 1716 , мај 1999.

384 BI NA 2. 08. и 20. 08.1992.

385 BI NA, 20.10.1992.
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то ком бо сан ског ра та. Број не је вреј ске ху ма ни тар не и ка ри
та тив не ор га ни за ци је ин тен зив но су кра јем 1992. и по чет ком 
1993 ра ди ле на из вла че њу пре о ста лих Је вре ја из Са ра је ва и 
дру гих гра до ва БиХ. Би ло је број них дис крет них по се та је
вреј ских пред став ни ка из све та у то вре ме. По том су Ка ра џи
ће ви љу ди, као и не ки ак ти ви сти Је вреј ске за јед ни це, за јед
но из ве ли ева ку а ци ју не по зна тог бро ја ауто бу ских кон во ја. 
То ни је спор но, али ће би ти за ни мљи ви ме мо а ри је вреј ских 
функ ци о не ра из Аме ри ке и Изра е ла, по том је вреј ског са ра
јев ског пред став ни ка за јед ни це Че ре шње ша, на при мер, као 
и Др Ра до ва на Ка ра џи ћа и ње го вих бли ских са рад ни ка. У пи
та њу су, све ука зу је на то, и зна чај не су ме нов ца, али је нај ва
жни је то што су у кон во ји ма би ли, осим број них Му сли ма на 
из Са ра је ва, и ис так ну ти исла ми стидо бро вољ ци из све та. 
Изра ел ски оба ве штај ци су, на ли цу ме ста, као и увек у слич
ним при ли ка ма, до бро зна ли за овај де таљ. Др жав на по ли
ти ка је, очи то, зах те ва ла да ина че нај при ље жни ји ан тиисла
ми стич ки бор ци пла не те, Изра ел ци, за жму ре, очи то по са ве
то ва ни од Аме ри ка на ца, ко ји је ди ни на све ту има ју ту вр сту 
ути ца ја на њих. 

11. При пад ни ци спе ци јал них сна га вој ске РС ухва ти ли 
су пред пра во слав ни Бо жић 1993. два ак тив на оба ве штај на 
офи ци ра Ар ми је САД у зо ни пла ни не Иг ман. Ср би су би ли 
не ма ло из не на ђе ни, без об зи ра на већ ста ра са зна ња о уче
шћу ве ли ког бро ја стра них гра ђа на у му сли ман ским ре до ви
ма, би ло као пла ће ни ци, би ло као до бро вољ ци. Зна ли су и о 
при су ству аме рич ких, чак и ма ђар ских офи ци ра, у шта бо ви
ма му сли ман ске ар ми је, али је бо жић но за ро бља ва ње на во
ји шту би ло пр во кла сна атрак ци ја. Ка ра џић је у вре ме овог 
за ро бља ва ња, без об ја вљи ва ња ве сти у ме ди ји ма, број ним 
кон так ти ма са Аме ри кан ци ма, па је ова вест стро го чу ва на. 
Аме ри кан ци су пре да ти сво ји ма, а Ср би су би ли вр ло дис
крет ни.386 

12. Кра јем ја ну а ра 1993, у Бе о гра ду се из не на да об рео 
ви со ки функ ци о нер фран цу ског МИПа. Де ша ва се то по сле 
офан зи ве Хр ва та на Кра ји ну. Та да је про цу ри ло да су Фран

386 Ви де ти: Но вин ска аген ци ја „Би на“, 07. 01. 1993. Аутор је до ин фор ма ци је до
шао лич ним ис тра жи ва њем , све до че њем по ли цај ца из лич ног Ка ра џи ће вог 
обез бе ђе ња. 
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цу зи же ле ли да хит но и мак си мал но амор ти зу ју не у год не 
ефек те њи хо ве де бе ле уме ша но сти у хр ват скосрп ски спор. 
Ср би из Кра ји не су на јед ној по зи ци ји УН ПРО ФОРа та да 
узап ти ли вој не кар те ко је су не дво сми сле но по ка за ле да су 
Фран цу зи на тим по зи ци ја ма уна пред зна ли све прав це и 
ци ље ве хр ват ске офан зи ве. За пад не вој не слу жбе су, у функ
ци ји сна га НА ТОа, од по чет ка гра ђан ског ра та у Хр ват ској 
ин ста ли ра ли сво је оба ве штај не офи ци ре, као и са вет ни ке. 
У хр ват ским шта бо ви ма су од по чет ка ра та би ли и аме рич
ки пен зи о ни са ни ге не ра ли и ви ши офи ци ри, ко ји су кључ но, 
уз Ми ло ше ви ће во на ре ђе ње за по вла че ње, до при не ли хр ват
ском три јум фу у „Олу ји“. Ина че, ни да нас се не зна о че му је 
Ми ло ше вић та да раз го ва рао са Бу де ве ом.

13. По чет ком 1993., аутор се за те као у бе о град ској де
дињ ској ви ли „Бо сан ка,“ у ко јој су бо сан ски Ср би има ли свој 
ди пло мат ски штаб. У по се ту ми ни стру спољ них по сло ва, 
про фе со ру Бу хи, сти гао је си риј ски ам ба са дор у Бе о гра ду. Он 
је та да ус пео да из мо ли од Ср ба да гру пу од 33 си риј ска сту
ден та (а мно ги су би ли са мо „сту ден ти“, му сли ман ски до бро
вољ ци) из ву ку из оп ко ље ног Са ра је ва. По мо јим са зна њи ма, 
Бу ха и Ка ра џић су мо ра ли да при ста ну на до го вор, об зи ром 
да је то зах те вао лич но Ми ло ше вић.

14. Став та ко зва не ме ђу на род не за јед ни це пре ма до
га ђа ји ма у Бо сни и пре ма уме ша но сти ислам ског еле мен та 
из у зет но је ин ди ка ти ван на при ме ру спо менком плек са кон
цен тра ци о ног ло го ра Ја се но вац. На и ме, под руч је је спа да ло у 
зо ну под за шти том УН, пре ма по стиг ну том Вен со вом пла ну. 
По сле по вла че ња ЈНА Ја се но вац су за по се ле хр ват ске ору
жа не сна ге. Ту је у мар ту 1993. бо ра вио ба та љон из Јор да на, 
у окви ру сна га УН. О њи хо вом од но су пре ма овом, за Ср бе, 
Је вре је и Ро ме, све том ме сту, сли ко ви то све до че гра фи ти са
мог спо ме ни ка ис пи са ни  на арап ском је зи ку (sic!): „Алах је 
ве ли ки“. Све до че ње о овом скр на вље њу има мо за хва љу ју ћи 
пен зи о ни са ном изра ел ском пу ков ни ку Ра фа е лу Хо ро ви цу, 
струч ња ку за ме ди је у кри зи, ко ји је та да као са вет ник дис
крет но по ма гао Ра до ва ну Ка ра џи ћу. Хо ро виц је овај ван да
ли зам сни мио ма лим фо тоапа ра том, ка да је по се тио у то 
вре ме ја се но вач ки ком плекс са бо сан ске стра не, а по том пре
дао фо то гра фи ју свом при ја те љу  овом ауто ру. Ни Аме ри
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кан ци ма, ни Нем ци ма, ни Фран цу зи ма, ни иним за пад ним 
при пад ни ци ма сна га УН, а ни му сли ма ни ма у све ту, уоп ште 
ни је сме та ло ова кво по на ша ње му сли ма наПа ле сти на ца из 
Јор дан ског ба та љо на УН, за ду же ног да бри жљи во чу ва овај 
зна ча јан свет ски спо ме ник.

15. За ауто ра је сим бо лич ки вр ло ту жна сли ка бе де За
па да све до чан ство не мач ке но ви нар ке не дељ ни ка „Дер Шпи
гел“, Ре на те Фло тау. Нео д ре ђе ног да ту ма 1994. го ди не она је 
два да на за ре дом у пре двор ју ка би не та Али је Изет бе го ви ћа у 
Са ра је ву, раз го ва ра ла са Уса мом бен Ла де ном. Тај еле гант ни, 
али и би зар ни Ара пин (оде вен тра ди ци о нал но арап ски, баш 
као што га зна мо са не ких фо то гра фи ја), по ње ном све до че
њу, учи нио јој се као још је дан ме ђу број ним чу да ци ма и „увр
ну тим“ ти по ви ма ко је је сре та ла по рат ној Бо сни и дру гим 
кра је ви ма. За то, ка ко ка же, ни је ни об ја ви ла ин тер вју са њим. 
Уса ма бен Ла ден, се ти мо се, још ни је био то ли ко по знат у то 
вре ме, за пра во ма ло Евро пља на и Аме ри ка на ца је зна ло ко је. 
Чак је го спо ђа Фло тау од ње га до би ла и ви зиткар ту, али га 
ни је ин тер вју и са ла. Исла ми стич ки ин тер на ци о на лац се та да 
сло бод но ше та Са ра је вом.

У вре ме ка да је, за хва љу ју ћи фир ма ма по пут „Ру дер
Фин“, му сли ман ски бо сан ски пред сед ник из ра стао у пла не
тар ни лик Ро би на Ху да, ан тифа ши стич ког ге рил ца и Ви ли ја 
Бран та за јед но. Ни ко ме ни је сме та ло што је Уса ма бен Ла
ден, по чет ком ра та у Бо сни већ бив ши аме рич ки са ве зник, 
оби ла зио сво је бор це по фрон то ви ма. У вре ме ка да „про да је“ 
сли ку бор ца за „мул ти ет нич ко и мул ти кул тур но бо сан ско 
дру штво, на спрам срп ског ди вља штва, фа ши зма, ра си зма, 
при ми ти ви зма.“ Усред Са ра је ва, док по Бо сни се ку гла ве Уса
ми ни бор ци из бри га де „Ал Му џа хи дин“, ко је бен Ла ден фи
нан си ра. Аме рич ке, изра ел ске, не мач ке, ру ске слу жбе, до бро 
зна ју ко је он и за што је у Бо сни. А он да се, де це ни ју ка сни је, 
при ча о бал кан ској сла бој ка ри ци у бор би про тив те ро ри зма 
на Бал ка ну? Ме ђу они ма ко ји су је ди но од по чет ка за по ма га
ли да је реч о исла ми стич ком упа ду у Евро пу?387 
387 Ви де ти: З. Пе тро вић  Пи ро ћа нац, АлКа и да: Уса ма бен Ла ден и 'Зе ле на Ко

мин тер на' про тив ју деохри шћан ске ци ви ли за ци је, Еуро, Бе о гад, 2002. Не
мач ка до пи сни ца из Ју го сла ви је Ре на те Фло тау, у раз го во ру са ауто ром, 2002. 
у Бе о гра ду, по твр ди ла је ово рет ко дра го це но све до чан ство из гра ђан ског 
ра та у БиХ.
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16. И по ср ну ли Ру си у вре ме Јељ ци на су про да ва ли 
оруж је Хр ва ти ма у је ку ра та, али су им чак сла ли и ин струк
то ре у Хр ват ску, да об у ча ва ју Хр ва те на про да том на о ру жа
њу. Ни је слу чај но што је Туђ ма ну, а не Ми ло ше ви ћу, Јељ цин 
до де лио нај ви ше ру ско од ли ко ва ње у то вре ме.388

17. Ниг де и ни ка да, ни Ср би, ни Ма ке дон ци, ни Ал бан
ци, ни су об ја ви ли да су то ком не ко ли ко ме се ци не пре кид но 
на ти ран ски и скоп ски аеро дром сле та ли фран цу ски вој ни 
ави о ни. Из Фран цу ске су до пре ма ни му ни ци ја и оруж је, као 
при пре ма за Ame ri can way of war на Ко сме ту. Мо же се са мо 
за ми сли ти ко је су то ко ли чи не, ако је тран спорт тра јао ме
се ци ма. Ов де је реч тек о сег мен ту тих тран спор та, јер по ми
њем са мо фран цу ски део по сла у ко ме је уче ство ва ло 19 зе ма
ља чла ни ца НА ТО и сва ка је да ла до при нос и у тран спор то ва
њу ма те ри ја ла и тру па на бу ду ћи фронт. Ми ло ше вић и ње гов 
Врх су има ли по у зда не ин фор ма ци је о то ме, али ни је би ло 
јав не при че о овом опа сном еска ли ра њу ка ра ту, а ка мо ли не
ке зва нич не но те Фран цу зи ма и сви ма дру ги ма. Ево још јед
ног об ја шње ња ко ји Ми ло ше ви ћев ци и да ље ду гу ју Ср би ји. 

18. По ме ни мо и стра те гиј ски би тан ту злан ски аеро
дром. То је би ла глав на ба за за до тур оруж ја из ислам ског 
све та, а под су пер ви зи јом – аме рич ке вој ске. Аме ри кан ци не 
са мо да ни су спре ча ва ли кр ше ње ем бар га ко ји су са ми на мет
ну ли, већ су, на про тив, олак ша ва ли до тур „Хер ку лес“ тран
спор те ри ма. Ина че, од Ту зле ави о ни до ле ћу до Ср би је за не
пун ми нут и то је нај ве ћа опа сност по срп ску стра те гиј ску 
ду би ну. До ду ше, Ср би и са ми сно се део кри ви це за исти не о 
Ту зли, јер ни су же ле ли то ком ра та да до ста ве аме рич кој та
да шњој опо зи ци ји, ре пу бли кан ци ма, сним ке пре срет ну тих 
раз го во ра тур ских и аме рич ких пи ло та и кон тро ло ра ле то ва 
над Ту злом и у ди рект ној ве зи са до ту ра њем оруж ја. О раз ло
зи ма овог зна чај ног пре ћут ки ва ња су сва ка ко зна ли ге не рал 
Мла дић, по том Ка ра џић, али и ге не рал Пе ри шић и Ми ло ше
вић, јер су при слу шни цен три Вој ске РС и СР Ју го сла ви је би
ли опре мље ни со фи сти ко ва ном опре мом за при слу шки ва ње 
НА ТОпи ло та и има ли су са зна ња о свим та квим ле то ви ма.

19. Лон дон је од Осам де се тих, све до ка та стро фе „9/11“, 
до ма ћин исла ми стич ких са ми та ор га ни за ци ја по пут Ха ма са, 

388 Ви де ти: Не дељ ник, Ma ri an ne, 1994. 



Зоран Петровић Пироћанац

236

ХезбАла ха, Ислам ског џи ха да  кич ме них сту бо ва да на шње 
АлКа и де. Чу ва ле су их по ли ци ја, оба ве штај не и спе ци јал
не слу жбе Ва шинг тер не, а по ме ну те гру па ци је су се по том 
укљу чи ле у џи хад у БиХ. По фран цу ским из во ри ма, и Уса ма 
бен Ла ден по хо дио је (19961998) Лон дон сво јим “џе том”, где 
се сре тао са но ви на ри ма, у вре ме ка да се скри вао код Му ла 
Ома ра у Кан да ха ру. Ево са вр ше не илу стра ци је са у че сни штва 
Ен гле за, нај по у зда ни јег са ве зни ка Ва шинг тер не, у фа зи са
рад ње са исла ми ситчким гру па ма пла не те, ка да су не се бич
но по ма га ли уз лет му сли ман ских вер ских фа на ти ка, чак и на 
тлу Лу ка вог Ал би о на. 

20. Бер нар Ку шнер, ми ни стар здра вља Фран цу ске, у ле
то 1992. го ди не, ка же за ТF1, у вој ној ба зи Ви ја ку бле:”Санк
ци је су увек по ма ло пре ка сне, али ја сам при ста ли ца оно га 
што се зо ве пра во на ин ге рен ци ју, тј. удар уна пред. Зна ли смо 
ку да то во ди, да ће се та ко од и гра ти у Бо сни. На не сре ћу, 
ме ђу на род на ди пло ма ти ја не ма до вољ но бр зе ре флек се. И ми 
зна мо да ће се то де си ти на Ко со ву, и шта се ра ди на Ко со ву. 
Тре ба увек пред ви де ти.”389

21. У ча со пи су “Ме ђу на род на по ли ти ка„ ген. сек. НА
ТОа, Не мац Ман фред Вер нер, од го ва ра 1994. и на пи та ње 
“ни је ли јед на од глав них пре о ку па ци ја НА ТО, у кри зи у екс
Ју го сла ви ји, да се пред у пре ди ши ре ње су ко ба на Ко со во, или 
у Ма ке до ни ју, чак на зе мљечла ни це НА ТО, као што су Грч ка, 
или Тур ска?” Вер нер, ко ји је већ та да био у тер ми нал ној фа зи 
обо ље ња од ра ка, ова ко од го ва ра Фран цу зи ма: “Овај ри зик 
за ра зе био је и оста је јед на од нај ве ћих бри га НА ТО. На ши 
чла но ви мо ра ју ап со лут но да ко ри сте сав свој ути цај, у УН 
и дру где, да ста би ли зу ју си ту а ци ју на Ко со ву и у Ре пу бли ци 
Ма ке до ни ји. Тре ба је дан по тен ци јал ни агре сор да зна да ће 
про ши ре ње су ко ба оба ве зно иза зва ти од луч ну ин тер вен ци ју 
ме ђу на род не за јед ни це”.390 Ни је по зна то да се ико у СМИПу, 
Вој сци, По ли ци ји, или би ло ко јој пар ти ји, по за ба вио овим 
Вер не ро вим, и мно гим дру гим ра ним упо зо ре њи ма. Обра ти
мо па жњу на реч ник  ка да го во ри о Ср би ји и Ср би ма, он да 
по ми ње “ри зик за ра зе”,“ста би ли зо ва ње си ту а ци је на Ко со ву,” 

389 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Из бри са ти срп ски ви рус, „Ју го и сток“, Бе о
град, 2008.

390 Ви де ти: Po li ti que In ter na ti o na le, l’été , Pa ris,1994.
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“по тен ци јал ног агре со ра,“ и “од луч ну ин тер вен ци ју ме ђу на
род них сна га”. Ево и при ме ра кон крет них ре флек то ва ња ове 
по ли ти ке на свет. 

22. Не ће мо пре ћу та ти ни то да Мо сква и да нас по др
жа ва Ха мас, и не до зво ља ва да се па ле стин ска исла ми стич ка 
ор га ни за ци ја тре ти ра као те ро ри стич ка ор га ни за ци ја, а ру
ски ли де ри при ма ју у зва нич ну по се ту па ле стин ског екс тре
ми стич ког ли де ра Ка ле да Ма ша ла, 2006. Све то упр кос чи
ње ни ци кр ва вих Ха ма со вих ру ку до ла ка та, већ ви ше од две 
де це ни је, у шта спа да и брат ска по моћ му сли ма ни ма у БиХ, 
ка мо су Па ле стин ци сла ли сво је нај и ску сни је струч ња ке за 
ра то ва ње и ку ка вич ко под ме та ње екс пло зив них на пра ва у 
ра ту про тив Ср ба у БиХ.391

23. Још у ле то 1992. но ви на ри бе о град ске аген ци је „Би
на“ са зна ли су о кр ше њу ем бар га на увоз оруж ја у БиХ и 
Хр ват ску, пре ко сплит ске лу ке „Ло ра“. Реч је би ла о ар ти ље
риј ској му ни ци ји иран ског по ре кла, ауто мат ском оруж ју и 
дру гој вој ној опре ми. Сплит ска лу ка је и ме сто ис кр ца ва ња 
до бро во ља ца из ислам ских зе ма ља. Део иран ске и тур ске вој
не по мо ћи на нео бја шњив на чин је спу штан и на аеро дром у 
Са ра је ву. О до пре ми на о ру жа ња за рат у Бо сни оба ве штен је 
и део офи цир ског ка дра сна га УН ПРО ФОРа у Хр ват ској и 
БиХ. Еми са ри су сти за ли пре ко За гре ба и од се да ли нај че шће 
у хо те лу „ Ин тер кон ти нен тал“. Не ко ли ко иран ских аја то ла ха 
и иза сла ни ка са у диј ског дво ра би ло је уоче но у За гре бу на пу
ту за Са ра је во у то вре ме. За пад не оба ве штај не слу жбе до бро 
су зна ле за ове до га ђа је, и за раз го во ре у За гре бу и Са ра је ву, 
али се то пре ћут ки ва ло.392 

24. Од по чет ка ра та нај ве ћа кон цен тра ци ја му џа хе ди на 
при ме ће на је у зо ни око Ви со ког, гра ди ћа сим бо ла ислам ске 
Бо сне. Са у диј ска Ара би ја, јед на од нај у ме ша ни јих зе ма ља у 
Бо сни, по сла ла је не ку вр сту је ди ни це за спе ци јал на деј ства, 
бор це ко ји се бо ре за ислам где год за тре ба. Ов де је за пра во 
пр ви траг Уса ме бен Ла де на и ње го вих бо ра ца на тлу Евро пе, 

391 Сре ди ном Осам де се тих бе о град ска но ви нар ка је вреј ског по ре кла, Ду брав ка 
Рајх, ин тер вју и са ла је у Изра е лу ге не ра ла Ари је ла Ша ро на. Ка да му је јед
ним пи та њем Рај хо ва за ме ри ла ка ко се Изра ел по на ша пре ма Па ле стин ци ма, 
слав ни вој ско во ђа јој је од вра тио: „Бо ље ви про ве ри те ко на Ко со ву Ал бан
ци ма до ту ра оруж је. Ва ши при ја те љи Па ле стин ци!“  

392 Ви де ти: Но вин ска аген ци ја Би на, 02. 08. и 20. 08.1992.
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ма да се та да још не зо ву АлКа и да. То је вре ме у ко ме је Уса ма 
бен Ла ден још увек бли зак са у диј ском дво ру и офи ци јал но 
при знат бо рац за УМУ, свет ску ислам ску за јед ни цу. У сеп
тем бру 1992. су до бро вољ ци из ислам ског све та ко ји се бо
ре на бо сан ском фрон ту про тив „хри шћан ских не вер ни ка“ 
све при сут ни ји на ра ти шти ма. У тој пр вој „ма пи“ раз ме шта ја 
ислам ских сна га у Бо сни (1992. са чи ње не уз по моћ изра ел
ских при ја те ља на том те ре ну) уоче но је не ко ли ко де се ти на 
ислам ских бо ра ца у са мом Са ра је ву, ко ји су се у гра ду за те
кли по чет ком су ко ба, као сту ден ти, или „сту ден ти“. За пад
не про це не из ви ше из во ра го во ри ле су о бро ју од око 1.700 
на о ру жа них му џа хе ди на на тлу БиХ. У Ту злу је сти гло у ав
гу сту 1992. 120 бо ра ца, у два ауто бу са, а че та је ком би но ва
на од Ку вај ћа на, Ту ра ка, Ал жи ра ца. При ме ће ни су и „цр ни“ 
Му сли ма ни из Ни ге ри је, а нај и стак ну ти је при су ство је би ло 
Ва ха би та „Ав га ни ста на ца“ са ду го го ди шњим ге рил ским ис
ку ством у ра то ва њу про тив Ру са. Ве ћа гру па до бро во ља ца 
при ме ће на је и око Ко тор ва ро ши.393

25. Већ у ок то бру 1992. аме рич ки Стејт де парт мент има 
под сво јим па тро на том два кам па за обу ку је ди ни ца за спе
ци јал не на ме не на тлу Ре пу бли ке Сло ве ни је. У овим тре на
жним цен три ма ин струк то ри су аме рич ки и не мач ки вој ни 
са вет ни ци. Њи хов по сао је исто ве тан оном ко ји су оба вља ли 
у ра зним зе мља ма Цен трал не Аме ри ке у по след њих пет на ест 
го ди на. Обу ка тра је ме сец да на и по сле то га «аме рич ки ђа ци» 
се уста ље ним ка на ли ма пре ба цу ју, пре ко хр ват ске те ри то
ри је, на бо ји шта у Бо сни. Сло ве нач ке вла сти ову са рад њу са 
Стејт де парт мен том др же под ши фром „стро го по вер љи во“, 
али из во ри го во ре да је је дан од кам по ва за обу ку не где у Го
рењ ској.394 

26. По чет ком 1993., у зи му, у оп ко ље ну Сре бре ни цу 
ге не рал Фи лип Мо ри јон је, за јед но са по мо ћи за оп ко ље не 
Му сли ма не, увео и аме рич ке офи ци ре пре ру ше не у УН ПРО
ФОР фран цу ске уни фор ме, што су Ср би до бро зна ли. Они 
су оба ви ли, при ли ком бо рав ка у са мој Сре бре ни ци, мно ге 
оба ве штај не рад ње и по ста ви ли су ло ка то ре, а по том мир но 
од ше та ли са ге не ра лом Мо ри јо ном. Очи то је да је Мла ди ће ва 

393 Ви де ти: Аген ци ја Би на, 10. 09.1992.

394 Ви де ти: Би на, 20.10.1992. 
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на ред ба гла си ла да не ди ра ју пре ру ше не Аме ри кан це, ко ји су 
се ту на шли за хва љу ју ћи Мла ди ће вој до зво ли из ху ма ни тар
них раз ло га.395 

27. Од 1994. ЦИА је отво ри ла ба зе за мо ни то ринг про
сто ра и вој них сна га у Ал ба ни ји. Као „по тен ци јал не ме те“ 
ода бра ни су ис кљу чи во  Ср би. Ни су ди ра ли у бен Ла де но ве 
љу де, ко ји су се и ту при пре ма ли за џи хад про тив Ср ба. Аме
ри кан ци су би ли фи нан сиј ска по др шка и тре не ри ко смет ских 
Ал ба на цаШип та ра од са мог по чет ка. Ка да је по че ла град ња 
„Бонд сти ла“, кра јем ју на 1999., до би ли смо и ло гич но об ја
шње ње та кве по ли ти ке.396

28. Као ре пор тер бе о град ског „Те ле гра фа“, аутор се об
рео на пла ни ни Ма је ви ца око ва ној сне гом, ме ђу Ср би ма 
оп ко ље ним му сли ман ским сна га ма, у мар ту 1994. Же сто ко 
окру же ње је има ло сми сла за на па да че, јер се све од и гра ва
ло око те ле ко му ни ка ци о ног цен тра, из гра ђе ног у пре на прег
ну том бе то ну. То је јед но од те ле ко му ни ка ци о них чво ри шта 
те ле фон ских, ра дио, те ле ви зиј ских и дру гих ве за бив ше Ју
го сла ви је, јед на од нај ва жни јих та ча ка на Бал ка ну. И јед на и 
дру га за ра ће на стра на же ле ла је да га има за се бе. То сам на
звао бит ком за ре ле је, у окви ру ра то ва за ре ле је. Окол ним бр
ди ма кроз ве ли ку хлад но ћу про би ја ли су се гром ки уз ви ци: 
„Так бир, так бир! Ала ху ак бар!“ На ма ње од пу шко ме та ви део 
сам „Ав га ни стан це“, пре ка ље не до бро вољ це у ра ту за УМУ. 
Та да сам ви део фран цу ска вој на сле до ва ња по стан дар ди ма 
НА ТО, ко ја су Ср би на шли код за ро бље них му џа хе ди на и 
при пад ни ка му сли ман ске вој ске. НА ТО се чак бри нуо и за то 
да се „му џа хе ди ни, бор ци за мул ти ет нич ку Бо сну и Евро пу“, 
до бро хра не у бор ба ма. На Ма је ви ци сам и до био од срп ских 
бо ра ца Спе ци јал не бри га де МУП Р, мар та 1994., го ди не ланч
па кет НА ТОа, фран цу ске про из вод ње, на ме њен ислам ским 
бор ци ма у Бо сни то ком овог ра та. Ни су се ус те за ли ни да хра
не му џа хе ди не про тив Ср ба, док су у свим зе мља ма НА ТО 
во ди ли про па ганд не ра то ве про тив истих исла ми ста.

Ђа ци Аме ри ка на ца из Ав га ни ста на во ди ли су свој но ви 
рат, уз пре ћут но зна ње За па да, ко ји је че као да пад не до вољ но 
395 Ин фор ма ци ја до би је на из вој них из во ра ВРС, од мах по од ла ску Мо ри јо вог 

кон во ја из Сре бре ни це. 

396 Ви де ти: „Bin La den in the Bal kans“ , The Was hing ton Ti mes, Ju ne 22, 2001.
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кр ви, и да они пре у зму кон тро лу над том ва жном тач ком. Та
ко се све и за вр ши ло, јер су у про ле ће у те ле ко му ни ка ци о ни 
цен тар из би ла ра зна УН ПРО ФОР оклоп на во зи ла, швед ска и 
ина, и то је пре шло у ру ке Му сли ма на, то јест За па да.397

29. Не и ден ти фи ко ва ног да на ле та 1994. део Спе ци јал не 
бри га да По ли ци је РС при ма ју бор бу са му сли ман ских сна га
ма у обла сти око Фо че. Ме ђу по ги ну лим Му сли ма ни ма на ла
зи се и оба ве штај ни офи цир фран цу ске Ар ми је. Ни Ср би, ни 
Фран цу зи до да нас ни ка да зва нич но ни су, ра зу мљи во, по ме
ну ли овај мо ме нат, ни ти име по ги ну лог ли кви ди ра ног офи
ци ра. Био би то још је дан до каз уме ша но сти зе ма ља НА ТО 
пак та у гра ђан ски рат у Бо сни, на стра ни Му сли ма на.398

30. Бу га ри су, то ком ра та у Бо сни и при пре ма за об ра
чун Ал ба на цаШип та ра са Ср би јом, у Со фи ји го сти ли „Уса
ми ног Су сло ва“, иде о ло га АлКа и де, др Ај ма на АлЗа ва хи ри
ја (али јас Му ха мед Ха сан Али). У Пар ти ји пра ва и сло бо да, и 
ње ном про тур ском и про и слам ском во ђи, др Ибра хи му На
та ли ју, исла ми сти има ју све срд ну по др шку за деј ства пре
ма Бо сни, Ко сме ту, Ра шкој и Ма ке до ни ји. За ва хи ри је мир но 
при пре мао љу де из шта ба, тзв. На пред ног цен тра за по др шку 
и ко ор ди на ци ју. Бо дан ски пи ше: „Уче ста лост по се та је по
ра сла то ком 1995., одр жа ва ју ћи ра сту ћу ва жност бал кан ског 
Фрон та исла ми стич ке ин тер на ци о на ле. У ле то 1995., по сле 
по ку ша ја уби ства еги пат ског пред сед ни ка Хо сни Му ба ра ка 
под ње го вим за по вед ни штвом, За ва хи ри је по чео да пре ме
шта не ке од сво јих шта бо ва из Же не ве у Со фи ју“.399 То је би ло 
по зна то и Бу га ри ма, и Аме ри кан ци ма, и Изра ел ци ма, и ни ко 
ни је пр стом мрд нуо да га ухап си, или ли кви ди ра. Нај цр ње у 
све му је што то ни је учи нио ни Ми ло ше ви ћев ре жим , чи ји су 
оба ве штај ци сва ка ко мо ра ли да зна ју ка ква круп на исла ми
стич ка ри ба је на до хват ру ке.

Зна ли су ово и Бу га ри, и Аме ри кан ци, и Изра ел ци, а 
ни ко ни је пр стом мрд нуо да ухап си бен Ла де но вог за ме ни ка, 
или га ли кви ди ра. За Ср бе је нај ва жни је што је АлЗа ва хи ри у 
397 Ви де ти де таљ ни је у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Те ле граф, март 1994.

398 Из раз го во ра ауто ра са офи ци ри ма елит не Спе ци јал не бри га де МУП РС, у 
Се ми зов цу крај Са ра је ва, 1994.

399 Ви де ти: Yos sef Bo dan ski, So me Call It Pe a ce,1996. Срп ско из да ње: Јо сеф Бо дан
ски, Не ки то зо ву мир, Ју го и сток,1998, стр. 98  99.
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ви ше на вра та бо ра вио и у Ју го сла ви ји, ко ор ди ни шу ћи џи хад 
про тив Ср ба у Бо сни, по том и на Ко сме ту. Чак ни Ми ло ше
ви ћев ре жим ни је на шао за сход но да За ва хи ри ја јед но став но 
от ме, или ли кви ди ра, ка ко би то учи ни ли, на при мер, Изра
ел ци, кад год им не ко за тре ба „због на ци о нал ног ин те ре са“. 
Ва жно је по ме ну ти да ни ре пу бли кан ци у САД, за чи ји је је
дан кон гре сни тим ра дио и Изра е лац Бо дан ски, ни је успе вао 
да раз би је бло ка ду у овим те ма ма у са мим САД. То ли ко сна
жно су Клин то но ви де мо кра те све бло ки ра ли, у име омек ша
ва ња исла ма пре ма САД.400

31. Ко ман дан ти ОВК су би ли до бро из ве жба ни офи ци
ри са рат ним ис ку ством из БиХ, ма хом при пад ни ци Хан џар 
ди ви зи је. Од 1993. го ди не, ка да их је Изет бе го вић, ис так ну ти 
те о ре ти чар бор бе ног исла ма, ак ти ви рао, ко смет ски Ал бан ци 
 Шип та ри су спа да ли у елит не је ди ни це за бли ску за шти ту 
ли де ра. То ком ра та би ло их је у БиХ де се так хи ља да уче сни
ка у џи ха ду. Ди рек ти ва шип тар ских ли де ра би ла је: кроз рат
но ис ку ство при пре ми ти се за осло бо ђе ње Ко сме та. И о то ме 
је пи сао Јо сеф Бо дан ски, кон гре сни екс перт за те ро ри зам из 
Ва шинг то на, оба ве шта јац изра ел ске про ве ни јен ци је, у књи
зи Не ки то зо ву мир. Он твр ди: ”Сре ди ном 1993. Са ра је во и 
ње го ви са ве зни ци су се већ спре ма ли да по кре ну опе ра ци је у 
стра те шкој по за ди ни Ју го сла ви је. Кључ ни део пла на је био 
да се пот ко па Ко со во и бр зо еска ли ра ору жа на бор ба про тив 
Бе о гра да из ба за у Ал ба ни ји. У ју ну, вла да Са у диј ске Ара би је 
је да ро ва ла ми ли он до ла ра да се са гра ди ‘из бе глич ки ло гор’ за 
бо сан ске му сли ма не у Ал ба ни ји. Сре ди ном ју ла, ме ђу тим, ви
со ки бо сан ски зва нич ник у Са ра је ву по ве рио је но ви на ру БиБи 
Сија, Ми ши Гле ни ју, ‘да је бо сан ска вла да има ла на ме ру да 
ба зу ис ко ри сти за ге рил це да би их сла ла на Ко со во. Ср би не 
би би ли у ста њу да раз ли ку ју (бо сан ске) ге рил це, лин гви стич
ки, или ет нич ки, од ло кал них Ср ба. У ме ђу вре ме ну, Са ра је во 
и исла ми сти за по чи њу при пре ме и обу ку ал бан ских ка дро ва 
за бу ду ћу еска ла ци ју исла ми стич ке бор бе на Ко со ву. Сре ди
ном 1993. Са ра је во је ожи ве ло Хан џар ди ви зи ју са свом ње ном 
фа ши стич ком кул ту ром и ужи вље но шћу у уло гу до стој них 
на след ни ка сво јих СС прет ход ни ка. Пр вен стве на уло га Хан
џар ди ви зи је је сте да бу де прет го ри јан ска гар да пред сед ни ка 

400 Ви де ти: Yos sef Bo dan ski, So me Call It Pe a ce,1996. Срп ско из да ње: Јо сеф Бо дан
ски, Не ки то зо ву мир, Ју го и сток,1998, стр. 98  99.



Зоран Петровић Пироћанац

242

Али је Изет бе го ви ћа и дру гих ви со ких во ђа у Са ра је ву. Хан џар 
ди ви зи ја се са сто ји од 2.500 до 3.000 елит них вој ни ка рас по
ре ђе них у Са ра је ву и 6.000 до 7.500 ја ких сна га за до пу ну у Фој
ни ци“.401 

32. Ра ди објек тив но сти, би ло је и са срп ске стра не по
те за ко ји су не ве ро ват но на ли ко ва ли на ан тисрп ске де лат
но сти то ком гра ђан ског ра та. При мер је из ле та 1998., ка да је 
до шло до же сто ке бит ке из ме ђу срп ске вој ске и му џа хе дин ске 
је ди ни це ко ја је по ку ша ла про бој из Ал ба ни је пре ко пла ни не 
Ђе ра ви це. Ср би су их од би ли и на по при шту је оста ло по
до ста мр твих Је ме на ца, Са у ди ја ца, Па ле сти на ца, Ира ча на, и 
дру гих „ин тер на ци о на ли ста“. Сле ди за ни мљив рас плет, ма ло 
по знат срп ској јав но сти. Де се так да на по сле бит ке, на срп ско
бу гар ској гра ни ци је при ве ден Ара пин ко ји је од лич но го во
рио срп ски. Био је то не ка да шњи сту дент у Бе о гра ду. Вој ни 
оба ве штај ци утвр ђу ју да је реч о  ак тив ном пот пу ков ни ку 
Са да мо ве ре гу лар не ар ми је, Ну ри Са ли пу Мо ха ме ду (рат но 
име), ко ман дан ту по ме ну те му џа хе дин ске је ди ни це са Ђе ра
ви це. На рав но, сту ди рао је као не свр ста ни у Бе о гра ду не ка
да. И ни је му сме та ло да уби ја срп ску де цу ко ја су бра ни ла 
срп ску гра ни цу. Чо век је не стао, ве ро ват но по кло њен бра ту 
Са да му, а да се ни шта у јав но сти ни ка да ни је ре кло. То је би ло 
пер верз но ту ма че ње па три о ти зма Ми ло ше ви ће вих са бо ра ца, 
ше фо ва Вој ске и По ли ци је у то до ба. 

33. Аме ри кан ци мир но по сма тра ју ду го трај ну са рад њу 
Ру го ве са Иран ци ма, још од по чет ка Де ве де се тих, као и обу ку 
ка дро ва УЧК у Ира ну. САД су сву да дру где са Ира ном би ле 
у за тег ну тим од но си ма, а у Ал ба ни ји и на КиМу то ле ри шу 
иран ско ме ша ње, до пре ма ње оруж ја и исла ми за ци ју хри
шћан ског про сто ра. По сле Деј то на, Иран ци су не пре ста но 
на гла ша ва ли ка ко „де ле осе ћа ње ко је су из ра зи ли Бо сан ци да, 
ма да спо ра зум у Деј то ну ни је пра ве дан, он је сте ко рак да се 
спре чи да ље кр во про ли ће у БиХ “. Ви со ки функ ци о нер МИПа 
Ира на, Ебра хим Ра хим пур је из ја вио да је „Бо сна оп ста ла за
хва љу ју ћи жр тва ма ње них му сли ман ских гра ђа на и по мо ћу 
ње них при ја те ља, на ро чи то Ира на... Оба ве за му сли ман ских 
зе ма ља пре ма Бо сни и ње ном му сли ман ском ста нов ни штву 
по ста ла је ду бља не го пре“.402 За аме рич ку док три ну, исла ми
401 Ви де ти: Јо сеф Бо дан ски, Не ки то зо ву мир, стр. 215.

402 Ви де ти још: Јо сеф Бо дан ски, Не ки то зо ву мир, стр. 22  29. 
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зам је, да кле, љу ти не при ја тељ на тлу САД, а на тлу срп ског 
на ро да у БиХ, пер верз ни са ве зник. И сам Хол брук та да шњу 
по др шку ка сни је глан ца овом из ја вом: „То је био пакт са ђа
во ли ма, али без тих љу ди, бо сан ски му сли ма ни би ли би си гур
но из гу бље ни“. 

34. На пла ни ни Иг ман су то ком ра та у Бо сни фран цу
ски и хо ланд ски ар ти љер ци по вре ме но при ја тељ ски ча вр ља
ли уз ју тар њу ка фу са аутен тич ним „Ав га ни стан ци ма“. Му џа
хе ди ни та да ни ком ни су сме та ли, иако су има ли исте ци ље ве 
и ме то де као и да нас. Тре ба ре ћи да су НА ТОстра те зи то ком 
чи та вог ра та у Бо сни и Хр ват ској, има ли ве о ма до бре од но
се са исла ми стич ким до бро вољ ци ма, па и љу ди ма Уса ме бен 
Ла де на.403

35. Во зу ћа на пла ни ни Озрен, у Бо сни, сеп тем бра 1995,. 
има ла је све пред у сло ве да до би је ста тус за шти ће не зо не. 
Ипак је то ком де сет да на би ла не ми ло срд но бом бар до ва на од 
НА ТОави о на бом ба ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Аме
ри кан ци су крај опе ра ци је, бу квал но до крај чи ва ње до бро 
утвр ђе них срп ских вој ни ка пре жи ве лих од бом би са оси ро
ма ше ним ура ни ју мом, пре пу сти ли, ни ком дру гом до ли Бри
га ди „Ал Му џа хид“, ко ју је фи нан си рао лич но Бен Ла ден. На 
Озре ну су ње го ви исла ми стич ки бор ци упа да ли у ра зо ре не 
срп ске бун ке ре и кла ли пре жи ве ле. Ус пут су се кли гла ве и ко
тр ља ли их по том пред бри гад ским ка мер ма ном, што је да нас 
свет ски по зна та про па ганд на ка се та бри га де „Ал Му џа хид“. 
У про па ганд ном фил му Бри га де, ви де се и срп ске гла ве ко је 
се ко тр ља ју, и смо тра ко ју вр ши Али ја Изет бе го вић, и све у
куп на при ми тив на, сред њо ве ков на ат мос фе ра ак ци ја џи ха
ди ста. Ту ка се ту је Би ља на Плав шић, пред сед ни ца РС, при ка
за ла згра ну том Кар лу Бил ту у Ба ња лу ци 1997., али је тре ба ло 
са че ка ти „9/11“ па да ови сним ци бу ду еми то ва ни на ЦННу 
и сву да по све ту. Уса ми ни бор ци би ли су та ко, те 1994., пре
ми јер но, коп не не је ди ни це НА ТО  пак та у све ту, на срп ском 
Озре ну.404

403 Из ауто ро вог раз го во ра са но ви на ри ма фран цу ске те ле ви зи је ТФ1, то ком за
јед нич ког но ви нар ског ра да у БиХ у вре ме гра ђан ског ра та.

404 Аутор је при ме рак ове ВХС ка се те до био лич но од Би ља не Плав шић, под
пред сед ни це Ре пу бли ке Срп ске1997., не по сред но по што ју је при ка за ла Кар
лу Бил ту, при ли ком ње го ве опро штај не по се те.
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36. У бо сан ском гра ду Трав нику, то ком ра та је одр жан 
пра ви кон грес исла ми ста из чи та вог све та, у ло кал ном хо
те лу. Де ле га ти су до ла зи ли пре ко Ал ба ни је. Ка ко Аме ри ка, 
Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, Фран цу ска и оста ле за пад не зе
мље  глав не ме те те ро ри зма, др же пот пу но обавешт аjно тај 
про стор под сво јом кон тро лом, за што ни ког ни су ухап си ли, 
ни ти спре чи ли? Ме ђу при сут ни ма су би ли и На ваф алХа зми 
и Ка лид алМихд хар, му џа хе ди ни из ре до ва Бо сан ске му сли
ман ске ар ми је, ко ји су се уку ца ли у Пен та гон 2001.405

37. У слу ча ју Ра чак на Ко сме ту 1999, пред по че так бом
бар до ва ња, би ло је и мр твих бри тан ских САС  вој них спе ци
ја ла ца. За то ис тра га ни је ишла до кра ја и за то ни је све ре кла 
Фин ки ња Хе ле на Ран та, фо рен зи чар, као ни аме рич ки спе
ци ја лац за ова кве по сло ве, Ви ли јам Во кер. Мно го то га ће се 
још от кри ти ка да не мач ко Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
у Бер ли ну у сво јој ар хи ви ски не јед ном озна ку стро ге тај не 
са до си јеа о го спо ђи Ран ти. Ран та је, очи то, би ла уце ње на од 
аме рич ких оба ве штај них струк ту ра. На рав но, Аме ри кан ци 
по се ду ју ре ше ње чи та ве за го нет ке, јер је Клин то но ва спе ци
јал на еки па пом но пра ти ла све те до га ђа је. 

У кру го ви ма ОЕБСа у Па ри зу се зна ло још 1999. да по
сто ји кон сен зус о пре ћут ки ва њу мно гих де та ља. Опе ра ци ју 
ли кви да ци је гру пе ОВК пра ти ла је број на еки па ОЕБСа, са 
по зи ци је до вољ но бли ске да тач но оце не вој нич ку оправ да
ност срп ске опе ра ци је. За ме ша тељ ство по сле школ ски из ве
де не опе ра ци је срп ских спе ци ја ла ца на ста је ка да ни је са оп
штен пра ви број по ги ну лих. Из во ри из ОЕБС а го во ри ли су 
о ду пло ви ше мр твих Ал ба на ца, го то во сто ти нак. Уоче но је 
да су име на по ги ну лих, „ко ји су да ли жи вот за отаџ би ну Ко
со ву“, а по ја ви ла су се по том у ко смет ским но вин ским умр
ли ца ма, би ла пот пу но дру га чи ја од зва нич но об ја вље них 
са спи ска ОЕБСа. И ка ко то по сло вич но би ва, та мо где су 
Аме ри кан ци, увек су и Бри тан ци. Ме ђу мр твим ал бан ским 
бор ци ма фо рен зи ча ри и ОЕБС су, у пр вом мо мен ту, кон ста
то ва ли при су ство  не ко ли ко нео бре за них му шка ра ца, да кле 
неАл ба на ца. Би ли су то  по ги ну ли бри тан ски спе ци јал ци 
из елит не фор ма ци је САС. Њи ма се по том траг гу би, не ће их 
би ти ка да су по том ме ди ји пу ште ни да се све фо то гра фи ше.
405 Ви ше о то ме: Јо сеф Бо дан ски, Не ки то зо ву мир.
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38. Швај цар ци об ја вљу ју 2001. из ве штај о ак тив но сти ма 
АлКа и де у Вeликој Бри та ни ји и на КиМу, ко је кон тро ли ше 
НА ТО. „Пре ма еги пат ским и фран цу ским тај ним слу жба ма, 
Бен Ла ден, ко ји је био гост та ли ба на исто вре ме но кад и број
ни дру ги тра же ни исла ми сти, до вео је око 500 арап ских му џа
хе ди на у Ти ра ну. Из гле да да су се они, ра ме уз ра ме са УЧК са 
Ко со ва, бо ри ли и би ли уме ша ни у де ла нај бру тал ни јих осве та 
про тив срп ских ци ви ла“.406 

39. Но вац и оруж је не пре кид но су, и по сле 1999., сти за
ли на КиМ, као исла ми стич ка по др шка. Оба ве штај ни пу ков
ник фран цу ске ар ми је, Би нел, ка же ми у ин тер вјуу: „НВО то
ме до при но се, као што је то био слу чај то ком ра та у Бо сни 
и Хер це го ви ни. У књи зи ’Рат ни зло чи ни у НА ТОу’, ја да јем 
име на НВО и адре се на ко ји ма смо их на ла зи ли у Зе ни ци. Е, 
па, то су исте НВО ко је де ла ју на Ко со ву! И тре ба би ти по
штен, не ки од чла но ва ових НВО су по ште ни љу ди. Но, они су 
при мо ра ни да слу ша ју“.407 

40. Ма ке дон ске, ру ске, фран цу ске и еги пат ске оба ве
штај не струк ту ре сво је вре ме но су по твр ди ле да је је дан од 
ис ку сни јих во ђа АлКа и де ко ман до вао на Ко сме ту, то ком 
2001., „тре на жним ло го ром исла ми ста у сек то ру под ко ман
дом аме рич ких тру па“.

41. Зна се и да је Егип ћа нин Мо ха мед Ата, нај слав ни
ји са мо у би ца у ак ци ји 11. сеп тем бра 2001. био до бро во љац у 
Бо сни, и да је та мо сти цао вој нич ка зна ња и че ли чио дух за 
ак ци ју свог жи во та у име бор бе ног исла ма. 

42.Ка дасуизра ел скииаме рич киеми са рипре го ва ра ли,
узи му1992-3.,саРа до ва номКа ра џи ћемнаПа ла маопро пу
шта њукон во јасаци ви ли маизСа ра је ва,пре коИг ма на,го сти
су,ма хомак ти ви стисвет ских је вреј скихор га ни за ци ја,пре кр
ши литајдо го вор.Ка ра џи ће виљу ди,каоидис крет ниак ти
ви стиЈе вреј скеза јед ни це,за јед носуиз ве лиева ку а ци јутих
бо ра ца,уне по зна томбро јуаутобускихкон во ја.Упи та њусу,
све ука зу је, и зна чај не су менов ца.Но је вреј ски ак ти ви сти
судо пу сти лидасе,саса ра јев скимци ви ли ма,про швер цу ју,
доИзра е ла,паодан деусво јеислам скезе мље,идо бро вољ
406 Ви де ти: Ne ue Zu ric her Ze i tung, 24. 10. 2001. 

407 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, ин тер вју са пу ков ни ком ПјерАн ри Би не
лом, ма га зин Евро па, Бе о град, март 2005.
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ци,„сту ден ти“изарап скогсве та,ко јисусебо ри лиуре до ви
маАли јеИзет бе го ви ћа.То јеоди стаби лапер верз наак ци ја
Је вре ја,ко јису узци ви леизСа ра је ва,спа си лиије данброј
опа снихџи ха ди стаиисла ми стич кихин тер на ци о на ла цадасе
из ву куизрат ногСа ра је ва.Не коодњихћеве ро ват нојед ном
на пи са тиисти ни тупри чуоовојху ма ни тар нојак ци ји,уко јој
супро швер цо ва лиисоп стве ненај љу ћене при ја те ље.Етоко
ли кајемоћВа шинг тер не,кадсуиИзра ел циуче ство ва лиу
њи хо вомспа са ва њу.

О овој опе ра ци ји би јед ном мо гао да про го во ри и пред
став ник је вреј ске за јед ни це у то до ба у Са ра је ву, го спо дин 
Че ре шњеш. Мо ји бе о град ски је вреј ски при ја те љи и по зна ни
ци из Је вреј ске за јед ни це, по пут зна ме ни тог књи жев ни ка Да
ви да Ал ба ха ри ја, мо ли ли су ме „да то оста вим за ка сни је, да 
ни је час“, при зна ју ћи ти ме ин ди рект но аутен тич ност мо јих 
ин фор ма ци ја, ко је је аутор „ис кам чио“ у Ка ра џи ће вом не по
сред ном окру же њу. Си гу ран сам да ни је спор на тврд ња ка ко 
су изра ел ски оба ве штај ци, на ли цу ме ста, као и увек у слич
ним при ли ка ма, до бро зна ли за овај де таљ. 

43. Бив ши пу ков никоба ве шта јац, Фран цуз ПјерАн ри 
Би нел, по твр дио је ауто ру, у ин тер вјуу 2005: „Што се ти че 
до га ђа ја у Са ра је ву, укљу чу ју ћи ту два ин ци ден та на пи ја ци 
Мар ка ле, на ше фран цу ске и ен гле ске оба ве штај не слу жбе ра
ди ле су за јед но. У књи зи 'Рат ни зло чи ни у НА ТОу' об ја шња
вам ка ко смо мо ра ли да се бо ри мо, Фран цу зи и Ен гле зи, ра ме 
уз ра ме, про тив ЦИА. Има ли смо до каз да за бом бар до ва ње 
пи ја це Мар ка ле кра јем ав гу ста 1995, ни је мо гло да се оп ту же 
Ср би, због по ла зне тач ке гра на та. Та ко ђе опи су јем фо то гра
фи ју ко ју су сни ми ле на ше тај не слу жбе, на ко јој се ви де љу ди 
у тре нут ку по ла ска ка му сли ман ској зо ни, од мах по ис па љи
ва њу гра на та. Али, из ме ђу афе ре на пи ја ци Мар ка ле у фе бру
а ру 1995, и оне у ав гу сту, Пред сед ни ка Ми те ра на је за ме нио 
Пред сед ник Ши рак. И овај је при хва тио да се оп ту же Ср би, да 
се при хва те ва зду шна бом бар до ва ња НА ТОа ко ја су Аме ри
кан ци одав но же ле ли и ко ја фран цу ски ге не ра ли при сут ни на 
те ре ну ни су же ле ли. За што? Ка кви ин те ре си су се кри ли иза 
ове од лу ке?“408

408 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, ин тер вју са пу ков ни ком Би не лом, ма га зин 
Евро па, Бе о град, март 2005.
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44. Већ у са мрт нич кој по сте љи, Фран соа Ми те ран при
ма на раз го вор по зна ту ТВ но ви нар ку Лор Адлер (FR3). При
зна је јој да је од вој ске имао ин фор ма ци је ка ко Ср би ни су 
ви нов ни ци ма са кра на Мар ка ла ма, ка ко су у мон ти ра ње до га
ђа ја упле те не и бли ско и сточ не те ро ри стич ке гру пе. И по ред 
то га, оти шао је у Са ра је во и по ло жио ве нац на ме сто ма са
кра за ко је су и да ље оп ту же ни Ср би. Ло ги ка са ве зни штва 
са Аме ри кан ци ма би ла је ја ча је од исти не ко ју је ве ли ки по
ли ти чар прет ход но са знао. Ва жни ја је би ла Ва шинг тер на од 
не по слу шних Ср ба.

45. Ка ко је мо гу ће да је и 2001. и ка сни је, Абу Хам за, Си
ри јац и Afg ha ni alum nus, му џа хе дин ски во ђа то ком ра та у Бо
сни, ди рект но од го во ран Уса ми бен Ла де ну, жи вео у Са ра је
ву? Аме ри кан ци ма и број ним дру гим при ја тељ ским слу жба
ма ни кад ни је па ло на па мет да ухва те дра го це ног исла ми сту, 
ко ји им је го ди на ма био пред но сом.409

46. У де та љу до га ђа ја из ра та у БиХ, у зи му 1995. го ди не, 
ви ди се очи ти ути цај иран ске оба ве штај не слу жбе и ње них 
ме то да. Аме рич ки и фран цу ски вој ни ци от кри ли су јед ну ба
зу иран ских исла ми стич ких ин струк то ра у око ли ни Са ра је
ва. На вод ни ди пло ма ти у иран ској ам ба са ди у Са ра је ву, а за
пра во ин струк то ри Ре во лу ци о нар не гар де, “Па зда ра на,” под
у ча ва ли су му сли ман ске бо сан ске спе ци јал це ка ко се у деч је 
играч ке и мно ге упо треб не пред ме те по ста вља екс пло зи ва 
ци љем уби ја ња де це и ци ви ла, и ши ре ња па ни ке ме ђу ста нов
ни штвом. Ове ме то де ра до ко ри сте сви у ислам ском све ту, 
од “Ха ма са”, “Ислам ског Џи ха да” и број них екс трем них па ле
стин ских фрак ци ја у Изра е лу, по том “ ХезбАлах” у Ли ба ну, 
“Па зда ра ни” у Ира ну, као и њи хо ви след бе ни ци ши ром пла
не те. Иако су Аме ри кан ци све са зна ли, јед но став но су вра ти
ли “ди пло ма те” њи хо вој ам ба са ди, без ика квих дру гих по сле
ди ца. Све је пре ћу та но, јер је аме рич ка ад ми ни стра ци ја би ла 
у фа зи не та ла са ња са исла мом и по ку ша ја да се по бољ ша ју 
од но си са ислам ским зе мља ма, пре све га са Ира ном, ко ји је 
ите ка ко ши ром бив ше Ју го сла ви је раз гра нао сво је под ри вач
ке и те ро ри стич ке ак тив но сти. 

409 Ви де ти ви ше: Evan Kohlmann, AlQa i da’s Ji had in Euro pe: The Afg han  Bo snian 
Net work, Berg, 2004.
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47. Где не оде аме рич ка вој ска, од ла зи МPRI, аме рич ка 
кон сул тант ска и rentawar фир ма пен зи о ни са них ви со ких 
офи ци ра. Би ли су и У Хр ват ској од 1991, и у Ма ке до ни ји 2001. 
Код на шег ју жног су се да су об у ча ва ли Ал бан цеШип та ре, 
иако Аме ри кан ци др же ба зу Кри во лак у Ма ке до ни ји, да кле 
са ра ђу ју са ма ке дон ском др жа вом. Уз Аме ри кан це, ра ме уз ра
ме су и му џа хе ди ни под ко ман дом За ва хи ри ја, ро ђе ног бра та 
др Ај ма на Ал За ва хи ри ја, исла ми стич ког Су сло ва Бен Ла де на. 
Се ћа мо се да је ма ке дон ска ре гу лар на ар ми ја за ро би ла 2001. 
два аме рич ка ин струк то ра код Ара чи но ва, у око ли ни Те то ва, 
што је бр зо за та шка но при мо ра ва њем Ма ке до на ца да их пу
сте, као и за ро бље не шип тар ске те ро ри сте. Био је то дра стич
ни при мер ци нич ног аме рич ког то ле ри са ња и ма ке дон ских 
исла ми ста. Ма ке дон ски спе ци јал ци оп ко ли ли су ма ке дон ске 
шип тар ске бор це, уз ко је се бо ри ла и гру па „Ав га ни ста на ца“. 
У мо мен ти ма ка да је би ло ја сно да ће би ти ли кви ди ра ни ако 
се убр зо не пре да ју, на сту па аме рич ки De us ex mac hi na. По
сла ли су ауто бу се за Шип та реАл бан це, а хе ли коп тер за сво је 
ин струк то ре. Ми сте ри о зно на ре ђе ње ма ке дон ским вла сти ма, 
ко је је без по го во ра из вр ше но, укљу чи ва ло је хит но из вла че
ње из обру ча ових исла ми стич ких до бро во ља ца. Да ци ни зам 
бу де ве ћи, њи ма су по сла ни ауто бу си у ко је су ови на о ру жа ни 
ушли и од ве зли се у не по зна том прав цу, ко ји без мно го му ке 
мо же мо да ло ци ра мо као хе ли коп тер ско пре во же ње у „Бонд
стил“, ода кле им се гу би сва ки траг. Ка ква је то сла ба ка ри ка 
у пи та њу он да?

48. Аутор Јо сеф Бо дан ски је пр ви сиг на ли зо вао при су
ство Ира на ца и дру гих исла ми стич ки ори јен ти са них др жа ва 
у ра ту у БиХ. Ње го ви пре ци зни по да ци о пу те ви ма на о ру жа
ња, о уме ша но сти оба ве штај них слу жби арап ског и уоп ште 
му сли ман ског све та у бор би Али је Изет бе го ви ћа за “мул
ти на ци о нал ну Бо сну”, ди рект но су не у тра ли са ни, нај пре од 
Стејт ди парт мен та и Бе ле ку ће. Бо дан ски је сво јим исти на ма 
ди рект но пот ко па вао аме рич ку по ли ти ку на Бал ка ну, а она је 
би ла из ри чи та  то тал на по др шка Али ји Изет бе го ви ћу.410

49. Од 1994. ЦИА је отво ри ла ба зе за мо ни то ринг про
сто ра и вој них сна га у Ал ба ни ји. Као „по тен ци јал не ме те“ода

410 Ви ше о то ме: Јо сеф Бо дан ски, Не ки то зо ву мир.
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бра ни су ис кљу чи во  Ср би. Ни су ди ра ли у бен Ла де но ве 
љу де, ко ји су се и у Ал ба ни ји при пре ма ли за џи хад про тив 
Ср ба. Аме ри кан ци су би ли фи нан сиј ска по др шка и тре не ри 
ко смет ских Ал ба на цаШип та ра од са мог по чет ка. Ка да је са
гра ђен „Бонд стил,“ до би ли смо и ло гич но об ја шње ње та кве 
по ли ти ке. 

50. Уса ма бен Ла ден је, уз по др шку Изет бе го ви ћа при
пре мао ши ре ње ва тре исла ма на ши ри ре ги он, Ко смет, а по
том и Ма ке до ни ју, па је АлКа и да вр ши ла те мељ не при пре ме 
ин фил тра ци је сво јих ак тив но сти. По за дин ска ба за је по ста ла 
Ал ба ни ја, а ула зак је био “ме кан”, пре ко ху ма ни тар них ор га
ни за ци ја, ра зних ислам ских ба на ка и дру гих фор ми по мо ћи 
му сли ман ском ста нов ни штву Ко сме та. Нај пре је Са у диј ска 
Ара би ја фи нан си ра ла из град њу кам по ва за обу ку, слич но 
они ма у Ав га ни ста ну и Па ки ста ну, а па ра лел но су ра ди ли 
и Иран ци, уз бла го на кло ност За па да, ко ји је пом но пра тио 
раз вој до га ђа ја, ни у че му не ин тер ве ни шу ћи. Ко ме ша ње у 
Ал ба ни ји и на ва ла ху ма ни та ра ца по чи ње још 19941995., а 
кул ми на ци ја је по чет ком 1998. За Уса му по сто је по да ци да се 
по ја вио у Ал ба ни ји вид но ис ту ру ју ћи сво је бо га то са у диј ско 
по ре кло у во ђе њу ху ма ни тар не аген ци је. На вод но је до био 
на кло ност вла сти у Ти ра ни за то што је на ме рио “да по мог не 
нај си ро ма шни јој на ци ји у Евро пи”. У зе мљи из је де ној ко руп
ци јом и постко му ни стич ким рас па да њем, љу ди из вр ха су 
сва ка ко до бро зна ли ко је Уса ма бен Ла ден и ка кви су му ци
ље ви. 

51. Ру ски лист “Глас Ру си је” сре ди ном 1998. озбиљ но 
упо зо ра ва За пад и Ал ба ни ју због мо гу ћих по сле ди ца за бри
ња ва ју ћих ак тив но сти у Ал ба ни ји: “У ре до ви ма ОВК бо ре се 
пла ће ни ци из Са у диј ске Ара би је, Је ме на и Не мач ке, где по сто
ји арап ска за јед ни ца. Му џа хед ни са чи ња ва ју тзв. ‘тре ћу гру
пу у са ста ву ОВК’. Она је фор ми ра на у Мин хе ну по чет ком 
ју ла, а за тим је пре ба че на у Ал ба ни ју, пре ко ита ли јан ске лу ке 
Ба ри и по том на Ко со во. Та ква по др шка је пру же на и пру жа 
се у још ве ћим раз ме ра ма са мо му сли ман ском ру ко вод ству у 
Бо сни.”

52. По сле уби ја ња 58 ту ри ста у Лук со ру, но вем бра 1997. 
не ко ли ко ви нов ни ка зло чи на, чла но ва “Џа ма’а Исла миа” из 
Егип та, пре ба че но је на ко сов ски фронт, по чет ком 1998. Иза 
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пла на је по но во бен Ла ден, ко ји је прет ход но скло пио до го
вор са Па зда ра ни ма из Ира на о “по др шци ал бан ском иле гал
ном по кре ту на Ко со ву”, ка ко је пи сао лон дон ски “Тајмс”. 

53. Стејт дeпартм ент 1998. ста вља ОВК на ли сту те ро
ри стич ких ор га ни за ци ја ко је фи нан си ра ју сво је опе ра ци је 
про да јом хе ро и на, као и нов цем исла ми стич ких др жа ва и по
је ди на ца, по пут бен Ла де на. Ме ђу тим, Аме ри кан ци исто вре
ме но и об у ча ва ју ОВК усред Ал ба ни је, тик по ред ло го ра бен 
Ла де на.

54. У је сен 1998. ал бан ска по ли ци ја, да би удо во љи ла 
ин си сти ра њи ма ЦИА и ФБИ, хап си че тво ри цу Егип ћа на. Ис
по ста вља се да су они љу ди Му ле Ома ра, та ли бан ског вер ског 
ли де ра, и да им је бен Ла ден обез бе дио усло ве за де ло ва ње 
у Ал ба ни ји, пре ко ор га ни за ци јефа са де за пру жа ње ху ма ни
тар не по мо ћи, “Ислам ска об но ва”. Њи хо ва на ме ра би ла је да 
диг ну у ва здух аме рич ку ам ба са ду, па су Ал бан ци про це ни ли 
ка ко је то пре ви ше, и ка ко је па мет ни је да их жр тву ју Аме
ри кан ци ма, та ко што ће их из ру чи ти еги пат ским вла сти ма. 
Тај по тез то ли ко је раз љу тио “Ислам ски џи хад” док то ра За
ва хи ри ја, да су сле де ћег да на по из ру чи ва њу раз ру ше не две 
аме рич ке ам ба са де у Афри ци.

55. Аустриј ски ТВ но ви нар Мал те Ол шев ски, на пи сао је 
у сво јој књи зи “Од Ка ра ван ки до Ко со ва” мно ге за ни мљи ве 
де та ље о де ло ва њу спре ге бен Ла ден  Шип та ри и Ал бан ци. 
Ол шев ски по ми ње ал жир ског те ро ри сту ко ји је пред су дом 
све до чио да је у Ал ба ни ји ра дио за Уса му. Та да се пр ви пут 
јав но го во ри о су сре ту Уса ме бен Ла де на са ше фом ал бан ске 
тај не слу жбе, ко ји је од го во ран ди рект но та да шњем пред сед
ни ку Са ли ју Бе ри ши. Хам бур шки “Кон крет” у ју ну 2000. по
ми ње ове тај не ве зе: “Бе ри ша одр жа ва нај те шње кон так те 
са Бу ко ши јем, ко ји већ го ди на ма под за шти том не ка да шњег 
не мач ког ми ни стра ино стра них по сло ва Кин ке ла бо ра ви у 
Бо ну, као та ко зва ни пре ми јер ко сов ских Ал ба на ца и из Не
мач ке, уз то ле ран ци ју са ве зне вла де, ша ље фи нан сиј ска сред
ства (пре ко 200 ми ли о на ма ра ка) за ору жа ну бор бу про тив 
Ср ба. Као про тив те жу не пред ви дљи вој те ро ри стич кој гру пи 
Бу ко шиБе ри ша, КФОР и УН МИК су ус пе ли да ста би ли зу ју 
Та чи је ву стру ју и да ли јој отво ре ну кар ту за де ло ва ње  Та
чи је вог бра та, код ко га је по ли ци ја у ја ну а ру от кри ла огром не 
ко ли чи не оруж ја и ми ли он ма ра ка пр ља вог нов ца, осло бо дио 
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је шеф УН МИКа Ку шнер, но вац му је вра ћен, а Та чи ју је чак 
упу ће но уч ти во из ви ње ње.”411

56. Фа тос Кло си, ал бан ски шеф оба ве штај не слу жбе, у 
ма ни ру “на ив не фран цу ске со ба ри це”, из ја вљу је: “Циљ Бен 
Ла де но вих гру па не пре ва зи ла зи ал бан ско пи та ње. Он је огра
ни чен на бор бу про тив Ср ба на Ко со ву”.

57. У Ал ба ни ји ни је би ло, ме ђу нај ва жни јим по ли ти ча
ри ма, од Фа то са На ноа, пре ко Са ли Бе ри ше, до ше фа оба ве
штај не слу жбе “Шик,” Фа то са Кло си ја, ни јед ног ва жног по
ли ти ча ра ко ји не по зна је бен Ла де на. Са сви ма њи ма је се део 
ви ше не го јед ном, и до го ва рао стра те ги ју по бе де Шип та ра 
над Ср би ма на Ко сме ту. Ту ди ле ме не ма, јер су сви оку пље ни 
око Ха ме не и је ве ин струк ци је иран ској оба ве штај ној слу жби 
“да се Ал бан ци ма на Ко со ву по ма же свим рас пло жи вим сред
стви ма, до ко нач ног осло бо ђе ња од Ср ба”. Фран цу ски ге о по
ли то лог Алек сан др дел Вал тач но ди јаг но сти ку је до га ђа је око 
Ко со ва: “Ал ба ни ја је по ста ла  на ро чи то од вре ме на ра та у 
Бо сни  аме рич ка по дру жни ца, ду пли ра на јед ном ло ги стич
ком ба зом по др шке за тај ну ислам ску ин тер вен ци ју.”412

58. У две ба зе ко је је фи нан си рао и ор га ни зо вао Уса ма 
бен Ла ден би ло је увек 500 му џа хе ди на на обу ци (Под гра де 
и Кор ча), а мно ги су пре ко Про кле ти ја ка сни је уба ци ва ни у 
бор бу про тив срп ских сна га. Сво је ре до ве овим бор ци ма ја
ча ле су чак и се па ра ти стич ке сна ге ОВК Бу ја нов ца, Ме две ђе 
и Пре ше ва, по сле бом бар до ва ња Ју го сла ви је, по сле окон ча ња 
ра та. Ка ко сиг на ли зу ју срп ске оба ве штај не струк ту ре, са мо 
су при че за јав ност то да су 1998. за пад не слу жбе „у јед ној од 
нај ве ћих ак ци ја про тив Ал  Ка и де у Ал ба ни ји го то во пот пу
но уни шти ле та мо шњу ор га ни за ци ју, а са мим тим и нај ве ћи 
део ислам ског ути ца ја на до га ђа је на Ко со ву.“ Не ма бе сми сле
ни је тврд ње и ла жи, а ни ка кав до каз за тврд ње ни ка да ни је 
при ка зан. 

Уса ми не љу де су срп ске сна ге чак и хва та ле у је сен  зи
му 1999  2000., па се по у зда но зна о при су ству Ал  Ка и де на 

411 Ви де ти: Mal te Ol schew ski, Von Den Ka ra wan ken Bis Zum Ko so vo: Die Ge he i me 
Geschic hte Der Kri e ge in Ju go sla wi en, Et hnos, 2000.

412 Ви де ти: Ko so vo: Analyse Ale xan dre Del Val le, ТV Fran ce 3, Pa ris, 27 févri er 2008. 
Дел Вал је убе дљив у до ка зи ва њу ка ко су Ср би истин ске жр тве тог ра та, у ко
ме је За пад до вео на власт нај су ро ви ју нар ко ма фи ју, на че лу са ОВК. 
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ју гу Ср би је. Бен Ла де но ви Alum ni, пред во ди ли су шип тар ске 
ге рил це ко ји су упа ли са Ко сме та у око ли ну Бу ја нов ца и уко
па ли се, пр ко сно, не пре ста но ја ча ју ћи при су ство, од по чет
них 300 љу ди, на око 15.000 на вр хун цу кри зе. Уме сто да уз 
при су ство за пад них ме ди ја, знат но на кло ње ни јих Ср би ма од 
оба ра ња Ми ло ше ви ћа, у ок то бру 2000. го ди не, кре ну у од луч
ну ак ци ју раз о ру жа ва ња, а у слу ча ју не у спе ха  ли кви ди ра ња 
по бу ње ни ка ко је су пред во ди ли Уса ми ни “Ав га ни стан ци”, од
лу че но је у Ср би ји да се пре го ва ра, уз не пре ста не но ве гу бит
ке љу ди, ка ко се већ де ша ва ло го ди на ма пре то га на Ко сме ту. 
Очи то је да је но ва власт у Бе о гра ду на сто ја ла да се до пад не 
Ва шинг тер ни у сва ком свом по те зу, пот па да ју ћи под коб ни 
ути цај НА ТОа, чак и у ова квим очи тим си ту а ци ја ма ка да је 
те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је и њен на ци о нал ни ин те рес 
мо рао да бу де бра њен по сва ку це ну. 

59. Уса ма бен Ла ден је, па ра лел но са зна чај ном по др
шком Шип та ри ма на Ју гу Ср би је, у нај но ви јој фа зи њи хо вог 
се це си о ни зма, слич не на по ре ула гао и у по др шку Ал бан ци ма 
у Ма ке до ни ји. Све ше ме су по но вље не са Ко со ва, укљу чу ју ћи 
и ор га ни за ци ју ге ри ле, ко ја фор мал но не но си име ОВК, већ 
ОНА, али јој је ге не рал штаб у При шти ни.

60. За и ста је пра ва иро ни ја пи са ње “Ва шинг тон тај мса,” 
у ма ју 1999., док су Аме ри кан ци за га ђи ва ли ура ни јум ским 
бом ба ма Ко смет и Ср би ју. От кри ва ли су аме рич кој јав но сти 
ка ко је “ОВК по зајм љи ва ла но вац од по зна тих те ро ри ста по
пут Уса ме бен Ла де на.” А још од 1994. ЦИА је отво ри ла сво је 
ба зе за мо ни то ринг про сто ра и вој них сна га у Ал ба ни ји. Као 
„по тен ци јал не ме те“ ода бра ни су ис кљу чи во  Ср би. Ни су 
ди ра ли у Уса ми не љу де ко ји су се и ту при пре ма ли за об ра
чун са Ср би ма. Би ли су и ЦИА и дру ге оба ве штај не струк
ту ре САД по у зда на по др шка, обу ка и фи нан си ра ње ко смет
ских Ал ба на цаШип та ра од са мог по чет ка. То је при мер за 
по сло вич ни праг ма ти зам Ва шинг тер не „до бо ла“, ако тре ба. 
За та кав праг ма ти чан циљ Аме ри кан ци ће увек са ра ђи ва ти и 
са са мим ђа во лом. 

61. При се ти мо се и из ја ве Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, да
те по сле Уса ми ног на па да на Аме ри ку, кра јем 2001. Он от
кри ва де та ље у ве зи са Бен Ла де ном, у чи ју ве ро до стој ност 
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тре ба ве ро ва ти, јер је го ди на ма ди рект но пре го ва рао са ад
ми ни стра ци јом Би ла Клин то на. Ха шком Су ду је твр дио да је 
Бен Ла ден од 1998. до 2000. био стал но на ста њен у Ал ба ни
ји, ка ко су му от кри ли Аме ри кан ци. На вод но, ”бен Ла ден је 
у Ал ба ни ји че као да се при ми ри си ту а ци ја по сле ње го вих ак
ци ја бом бар до ва ња аме рич ких ам ба са да у Тан за ни ји и Ке ни
ји.” На шу јав ност тре ба под се ти ти да ни су са мо Аме ри кан ци 
Ми ло ше ви ћу да ва ли ин фор ма ци је о бен Ла де ну у су сед ству. 
Имао је он мно штво оба ве штај них по да та ка од сво јих вој них 
и ци вил них оба ве штај них слу жби са те ре на Ко сме та, а и из 
са ме Ал ба ни је, из пи са ња штам пе, али ни ка да ни је на њих 
ре а го вао. Не ра зум но је ап стра хо вао еле мен те си ту а ци је ко је 
је мо гао да ис ко ри сти у про тивна па ди ма на ме ђу на род ном 
пла ну. Ипак би би ло не ког од је ка свет ске јав но сти ка да би 
Ми ло ше вић са оп штио шта све ра ди АлКа и да у на шем су сед
ству и ди рект но про тив нас. Уме сто то га, одр жа вао је сјај не 
ве зе са Ира ном, или Ира ком. Чак је Ми ра Мар ко вић хва ли ла 
Уса му бен Ла де на као сјај ног бор ца про тив им пе ри ја ли зма. 

62. Фран цу ски пу ков ник Би нел спа да у ка пи тал не све
до ке сре бре нич ких до га ђа ја 1995., јер је у сво јој књи зи го во
рио о не ко ли ко сто ти на жи вих му сли ман ских бо ра ца ко је је 
лич но и ви део по чет ком 1996., а ко ји су спа да ли у већ у мр тве 
из Сре бре ни це ју ла 1995. Бин бел је го во рио о бу ду ћим све
до ци ма, што под ра зу ме ва број из ме ђу 200 и 900 бо ра ца. Да 
узме мо сред њу вред ност, да кле, око 500 жи вих, а при до да тих 
фа мо зној ци фри од 8.000 уби је них у сре бре нич ким бит ка ма. 

Би не лу је, ина че, сво је вре ме но су дио фран цу ски вој ни 
суд због ода ва ња по вер љи вих вој них тај ни НА ТО пак та Ср
би ма, пре бом бар до ва ња Ср би је 1999. Та да му је од у зет и чин, 
и од ли ко ва ња, и био скло њен из јав но сти, уме сто да ле жи у 
за тво ру за тво ра. Но, ка да се олу ја сти ша ла, дис крет но је по
ста вљен у ра дио про грам, као ко мен та тор др жав не ста ни це 
„Ра дио Франс Ен тер на си о нал“, што го во ри да је он ипак из
вр шио за да так сво је ар ми је, да ни је био пра ви шпи јун Ср ба, 
већ под мет нут од Фран цу ске у јед но крат ној ак ци ји фран цу
ске „ме ке мо ћи“. 

Го во ри мо о, код нас, а и у Ха шком три бу на лу, до сад 
не рас пра вља ном де та љу из тра гич них де ша ва ња око Сре
бре ни це 1995. Фран цу ски ви со ко кре ди бил ни вој ни све док 
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сва ка ко је пу ков ник Би нел. У ду жем ин тер вјуу, дру гом ко ји 
је пу ков ник Би нел дао овом ауто ру 2005., на во ди мо и сле де
ће: „Не сре ћа је же ле ла да ће би ти по треб не још го ди не да би 
се при зна ло на свет ском пла ну да су му џа хе ди ни и ми ли ци је 
Али је Изет бе го ви ћа, „Цр ни ла бу до ви“, по чи ни ли ба рем исто 
то ли ко зло чи на као и они за ко је се оп ту жу ју Ар ка но ви Ср би. 
А за сад, ни ко не же ли да при зна ка ко су се Ср би ви ше бра ни ли, 
не го што су на па да ли. У једnом рaту, има мр твих на обе ма 
стра на ма. То об ја шња вам у „Рат ним зло чи ни ма НА ТОа“. То 
је, да кле, био слу чај у Ју го сла ви ји. Што се Сре бре ни це ти че, 
ја се се ћам, и то сам и ре као и на пи сао, да смо у про ле ће 1996. 
ви де ли му сли ман ске му шкар це до брог здра вља ка ко из ла зе из 
шу ма да би се при ја ви ли аме рич кој ди ви зи ји у Ту зли. Би ло их 
је не ко ли ко сто ти на, и го во ри ли су да су на пу сти ли Сре бре
ни цу ПО СЛЕ ПА ДА ГРА ДА. Та ве ли ка вој на гру па ци ја, да кле, 
ни је би ли ма са кри ра ни. Али, Аме ри кан ци су их оку пи ли и ор
га ни зо ва ли да на пу сте ре ги он ка не кој не по зна тој де сти на
ци ји. Не ки су оти шли у Сје ди ње не др жа ве. Ми ни смо мо гли 
да их ис пи ту је мо да би смо са зна ли шта се тач но де си ло. А са 
на ста вља њем аме рич ких рат них зло чи на ко је је НА ТО по чи
нио 1999, мо же се оче ки ва ти да исто ри ја ра та у Ју го сла ви ји 
бу де још ду го фал си фи ко ва на од стра не про па ган ди ста. Би ће 
по треб но да за пад ни ак ту ел ни дик та то ри на пу сте власт 
ка ко би се се ћа ње вра ти ло и мо гло да ка же исти на. То ја по ку
ша вам да учи ним мо јим књи га ма“.413

Ин ди ка ти ван је и крај јед ног ауто ро вог све до че ња пред 
Ха шким три бу на лом, 2009., по во дом ових до га ђа ја. Су ди ја
ма је скре нуо па жњу да је у сво јим ис тра жи ва њи ма до шао до 
по да та ка да су не ки од по ме ну тих му сли ман ских бо ра ца из 
Сре бре ни це, ко ји су се из ву кли из окру же ња, сти гли у Рич
монд, град у Вир џи ни ји, САД. Су ди је ап со лут но ни је за ни мао 
ова кав по да так.

63. Око 350 вој ни ка УН ПРО ФОРа Мла ди ће ви и Ка
ра џи ће ви бор ци су, у ле то 1994., ка да је НА ТО за по чео бом
бар до ва ње Ср ба у ле то 1994., спон та но хап си ли по Па ла ма и 

413 Ви де ти: Pi er reHen ri Bu nel, Cri mes de gu er re à l’OTAN, Edi ti ons Car not, Pa ris, 
2002. Срп ски пре вод: ПјерАн ри Би нел, Рат ни зло чи ни НА ТОа, «Гу тен бер
го ва га лак си ја», 2003. Ви де ти и: Pi er reHen ri Bu nel, Me na ces isla mi stes, Edi ti ons 
Car not, Pa ris, 2001.
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дру где. Би ло је то не вој нич ко по на ша ње вој ни ка ко ји ни су 
слу ша ли на ре ђе ња, те тим сво је вољ ним ак ци ја ма на чи ни ли 
ве ли ки ме ђу на род ни скан дал, чак про из ве ли кри зу. Из исто
риј ске пер спек ти ве мо же мо да има мо ипак раз у ме ва ње за те 
ак ци је хап ше ња НА ТО вој ни ка и њи хо вог ма сов ног и ха о
тич ног ве зи ва ња за др ве ће, мо сто ве, ис ту ре не срп ске по ло
жа је и ко му ни ка ци о не цен тре. Мно ги ухап ше ни ун про фо
ров ци су то и за слу жи ли, јер су им до ка за не и не до зво ље не 
рад ње то ком ми си је, на при мер, по ста вља ње ло ка то ра, што 
је би ла оми ље на ди сци пли на НА ТОа у ак тив но сти ма про
тив Ср ба у БиХ. Ве ћи на тих по хап ше них вој ни ка За па да има 
да за хва ли по сло вич ној срп ској по ли тич кој на ив но сти, ко ја 
увек пре ви ђа да за не што за уз врат до би је ве ли ко ни шта, што 
су уоп ште оста ли жи ви, те ка сни је на ста ви ли сво је вој не ан
ти  срп ске де лат но сти на фрон то ви ма. 

64. Изра ел скоаме рич ки екс перт за не кон вен ци о нал но 
ра то ва ње и те ро ри зам, Јо сеф Бо дан ски, ве ро ват но је нај те
мељ ни ји ана ли ти чар фе но ме на бен Ла ден и ње го вих „исла
ми ка за“ АлКа и де ра су тих по чи та вој пла не ти.414 У књи зи 
ко ја је го ди на ма би ла пре ћут ки ва на, а по сле до га ђа ја „9/11” 
из не бу ха по ста ла на ци о нал ни хит Аме ри ке, „Бен Ла ден: чо
век ко ји је об ја вио рат Аме ри ци”, све је о овом фе но ме ну, на 
нај ква ли фи ко ва ни ји и нај ин те ли гент ни ји на чин ре че но.415 

У су сре ту са Бо дан ским, у Ва шинг то ну, у ле то 1996., 
аутор је чуо мно штво за ни мљи вих не по зна тих де та ља о ју го
сло вен ским де ша ва њи ма. Бо дан ски је твр дио, на осно ву сво
јих оба ве штај них де лат но сти, да је Туђ ман од За па да, чи ји је 
де ле гат био Хел мут Кол, већ 1988. оба вио је тај не раз го во ре 
са во ђом хр ват ске опо зи ци је Фра њом Туђ ма ном. Те ма је би ла 
се це си ја Хр ват ске. „Ка да су сре ли Фра њу Туђ ма на, ко ји је по
се до вао ми то ман ске и его ма ни јач ке ка рак те ри сти ке, би ли су 

414 По јам „Исла ми ка зе” ско вао је про фе сор Ра фа ел Изра е ли са Хе бреј ског уни
вер зи те та у Је ру са ли му, за ислам ске са мо у би це ко ји по Изра е лу и ши ром 
све та већ се ју смрт у спек та кул ра ним ак ци ја ма. Изра е ли је овај из раз и ту ма
чио у срп ској ТВ до ку мен тар ној еми си ји „Исла ми ка зе“, ауто ра З. Пе тро ви ћа 
Пи ро ћан ца, из 2002. го ди не. По сле не ко ли ко го ди на, Изра е ли је об ја вио и 
есеј о „исла ми ка за ма“. Ви де ти: Isra e li, Rap hael, “Isla mi ka ze and the ir Sig ni fi
can ce”. Jo ur nal of Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce (Fall 1997). 

415 Ви де ти: Yos sef BO DANSKY, Bin La den, The Man Who Dec la red War On Ame ri
ca, Pri ma Pu blis hing, Roc kling, 1999. 
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си гур ни да је се па ра ти стич ки хр ват ски по крет са ста вљен,“ 
ре као је Бо дан ски ауто ру. По што су за вр ши ли це мен ти ра ње 
тзв. пар ти зан ске, оне ма ло број ни је гра не хр ват ског по кре та, 
оста ло им је та да да раз го ва ра ју и са уста ша ма. Мла ђу стру ју 
је пред ста вљао „про из во ђач ме ки ка“ из То рон та, Гој ко Шу
шак, а оне Па ве ли ће ве, вој ни уста шки ко ман дант Ду бров ни
ка из 1941., Рој ни ца, „твр ди уста ша“, ко ји је жи вео у Бу е нос 
Аире су.416

Бо дан ски је знао и да су од по чет ка 1994. го ди не на Ту
злан ски аеро дром ре дов но сле та ли тур ски и аме рич ки вој
ни тран спор те ри, кр ца ти опре мом и му ни ци јом за Али ји ну 
вој ску. Ем бар го ни је ва жио за аме рич ког са ве зни ка, са мо за 
Ср бе.

65. Швај цар ци об ја вљу ју 2001. из ве штај о ак тив но сти ма 
АлКа и де у Ве ли кој Бри та ни ји и на Ко сме ту, ко је кон тро ли ше 
НА ТО. „Пре ма еги пат ским и фран цу ским тај ним слу жба ма, 
Бен Ла ден, ко ји је био гост та ли ба на исто вре ме но кад и број
ни дру ги тра же ни исла ми сти, до вео је око 500 арап ских му
џа хе ди на у 

Ти ра ну. Из гле да да су се они, ра ме уз ра ме са УЧК са Ко
со ва, бо ри ли и би ли уме ша ни у де ла нај бру тал ни јих осве та 
про тив срп ских ци ви ла“.417

66. Ну ди мо ов де и од ло мак из рат ног днев ни ка ко ман
дан та шип тар ске му џа хе дин ске је ди ни це “Абу Бе кир Си дик”, 
Екре ма Ав ди је “Абу су хе и ба” на КиМу. „Идем у Бо сну да се 
об у чим за рат... Та мо сам се об у чио за ру ко ва ње ла ким пе
ша диј ским оруж јем и ве шти на ма вој не так ти ке. У Зе ни ци 
упо зна јем Аб ду ла ха Ду хај ма на из Са у диј ске Ара би је, ко ји је 
осни вач Ислам ског бал кан ског цен тра... Ди рект но из Ри ја да, 
по чет ком ју ла 1997. го ди не, уме сто на Ко со во, оти шао сам у 
Бо сну. Та мо сам се са стао са ко ман дан том је ди ни це ‘Му џа хе
дин’ , чи ји је на ди мак Абу Ма а ли. Циљ са стан ка био је да нам 
обез бе ди па ре и тран спорт за уба ци ва ње оруж ја из Ал ба ни је 
на Ко со во... Од лу ку о фор ми ра њу је ди ни це му џа хе ди на до нео 
сам по чет ком ју на 1998. го ди не, а офор мио сам је сре ди ном 

416 Из раз го во ра са Јо се фом Бо дан ским, у зда њу Ca non, у аме рич ком Кон гре су у 
Ва шинг то ну, јулa 1996.

417 Ви де ти: Ne ue Zu ric her Ze i tung ,24. 10. 2001. И: Agen ce Fran ce Pres se „BIN LA
DEN WAS GRAN TED BO SNIAN PAS SPORT, „ Sep tem ber 24, 1999
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ју на. Ме сто фор ми ра ња, ма ха ла Ко бра у се лу До њи Пре каз, 
где је сме штен и штаб је ди ни це. На зив је ди ни це Абу Бе кир 
Си дик. Ко ман дант је ди ни це сам ја, за ме ник Шпенд Ко при ва, 
Му ха мед Ав ди ја, мој брат, по моћ ник је за по за ди ну, а у штаб 
су ушли још Са ми и Али ја Хо ти, Адам Ав ди ја и Неџ ме дин Ла
у ша. Циљ фор ми ра ња  бор ба му џа хе ди на на Ала хо вом пу ту. 
У стро ју при ли ком фор ми ра ња би ло нас је 70... У мо јој је ди ни
ци ‘Абу Бе кир Си дик’ би ло је 40 стра на ца. До шли су из Са у диј
ске Ара би је, Егип та, Ал ба ни је, Ир ске и Ма ке до ни је. До ла зи ли 
су ра зним пу те ви ма до Ал ба ни је. Не ки пре ко Ита ли је, дру ги 
пре ко Тур ске и Бу гар ске, тре ћи пре ко Ма ке до ни је, а би ло је и 
оних ко ји су у Ал ба ни ју ушли из Грч ке.”418

67. Фран цу ски ам ба са дор Марк Бон фу сво је вре ме но је 
кри ти ко вао за пад ни став пре ма при су ству исла ми ста на ју
го сло вен ском тлу: „У Ју го сла ви ји, би ле су сма тра не до бро до
шли ма исла ми стич ке ле ги је стра на ца. То ком го ди на, ‘Мо сад’ 
је бри нуо да са чу ва ‘Ха мас’ ка ко би под ва ли ли Ара фа ту. То
ком гра ђан ског ра та у Ли ба ну и то ком ње них по сле ди ца бо
ле сти, ‘Хизбалах’ је на ла зио упли ва код за пад них но ви на ра. 
У Бо сни и на Ко со ву, Ср би су по чи ни ли зло чин упу шта ју ћи се 
у ужа се над му сли ма ни ма, али, зар Евро пља ни ни су на чи ни ли 
гре шку оста вља ју ћи исла ми сте да ухва те ко ре на пред вра
ти ма ла тин ства?”419

68. Ниг де ни ка да ни Ср би, ни Ма ке дон ци, ни Ал бан ци, 
ни Ва шинг тер на, ни су об ја ви ли да су то ком не ко ли ко ме се ци 
не пре кид но на ти ран ски и скоп ски аеро дром сле та ли фран
цу ски вој ни ави о ни. Из Фран цу ске су до пре ма ни му ни ци ја 
и оруж је, као при пре ма за ame ri can way of war на Ко сме ту. 
Мо же се са мо за ми сли ти ко је су ко ли чи не, ако је тран спорт 
тра јао ме се ци ма. Ов де је реч тек о сег мен ту тих тран спор та, 
јер ми по ми ње мо са мо фран цу ски део по сла у ко ме је уче
418 Је ди ни ца је де сет ко ва на и ње ни де ло ви за ро бље ни у срп ској ак ци ји у Дре ни

ци, ју ла 1998 дра сти чан при мер при су ства АлКа и де на на шем тлу илу стру је 
ак тив но сти др Ај ма на За ва хи ри ја ко ји има ба зу у Со фи ји . Ни ко ни у Ср би ји, 
а ка мо ли у све ту, ни је гла сно сиг на ли зо вао све ту о ка квој по ша сти је реч. 
До си је је об ја вио бе о град ски не дељ ник “Те ле граф”, из пе ра Ми ло ша Ан ти ћа, 
али тек сеп тем бра 2001.

419 Ви де ти: Marc Bon fou, Défen se Na ti o na le, 12/ 2001. Та ко ђе ви де ти: In ter na ti o
nal Con fe ren ce: We stern Bal kans  the Ga te for Ter ro rism and Or ga ni zed Cri me 
. Mo dern Stra te gi es aga inst ter ro rism and im por tan ce of plan ning on a re gi o nal 
sca le in or der to eff ec ti vely com bat ter ro rism, Bel gra de, 18  19. 06. 2007.
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ство ва ло ви ше зе ма ља чла ни ца НА ТО. Ми ло ше вић и ње гов 
Врх су има ли по у зда не ин фор ма ци је о то ме, али ни је би ло 
јав не при че о овом опа сном еска ли ра њу ка ра ту, а ка мо ли 
не ке зва нич не но те Фран цу зи ма и сви ма дру ги ма. Ево још 
јед ног об ја шње ња ко ји Ми ло ше вић ду гу је Ср би ји. 

69. Ни 1995., у вре ме ка да је при ку пље но то ли ко оп ту
жу ју ћих до ка за про тив уве ре ног исла ми стич ког де ла ња Али
је Изет бе го ви ћа и ње го ве еки пе, па чак ни до да нас, већ 19 
го ди на по сле гра ђан ског ра та у БиХ, за пад ни ауто ри ма хом 
су срам но на ста ви ли да га при ка зу ју ла жно. Ни ко ни ка да ни
је по ста вио пи та ње спре ча ва ња Изет бе го ви ћа да из Са ра је ва 
на по чет ку су ко ба пу сти ци ви ле да на пу сте град. То је, за пра
во, био увер љи ви до каз о отво ре но исла ми стич ко иј ори јен
та ци ји ра то ва ња, јер су гра ђа ни Са ра је ва ли ше ни По ве ље о 
људ ским пра ви ма, пра ва да на пу сте зо ну рат них деј ста ва.420 
За што је За пад из бе гао на ме та ње ста ту са отво ре ног гра да Са
ра је ву, што би из бе гло уоп ште мо гућ ност да Ср би га ђа ју град 
са бр да? Ка ква је све пр љав шти на иза ова кве стра те ги је Аме
ри ка на ца и Евро пе око по чет ка ра та у Са ра је ву? Ка да би се 
отво ре но о ово ме про го во ри ло, би ло би не у по ре ди во лак ше 
су ђе ње Ка ра џи ћу. 

Та ко Ја хиа Са дов ски, из тинк танк еки пе Bro o kings, твр
ди за му сли ман ског во ђу да је „кла сич ни ре фор ми ста“. Твр ди 
чак да је „у сво јој ‘Ислам ској де кла ра ци ји’ хва лио ан глосак
сон ску фи ло зо фи ју и да ниг де ни је по зи вао на ства ра ње ислам
ске др жа ве у Бо сни, или чак не за ви сну Бо сну“ (sic!).421 Мо гли 
би смо, за си гур но, ду го да ци ти ра мо при ме ре (на мер но?) по
гре шног ту ма че ња Изет бе го ви ће ве по ли тич ке фи ло зо фи је. 
Реч је о при ме ри ма ин те лек ту ал не бе де за пад них, пре све га 
аме рич ких по ли тич ких ауто ра, о њи хо вом са у че сни штву у 
стејт де парт мент ским ра бо та ма на овом тлу. Они су та ко при
кри ва ли бо ле сни исла ми зам оте ло вљен у Изет бе го ви ће вој 
ми си ји укли ња ва ња исла ми зма у Евро пу.

420 На ово, до ду ше, мо же мо да до да мо и пер верз ну од лу ка Ср ба (од ко га на мет
ну те?) да га ђа ју соп стве ни град, прет ход но на пу шта ју ћи сво је си гур не по
зи ци је у са мом Са ра је ву, ре ме те ћи рав но те жу не ке вр сте Беј ру та, са ја сним 
„зе ле ним ли ни ја ма“ по де ле.

421 У: “The Bro o king Re vi ew“, 1993.
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Осмо поглавље

Како је Вашингтерна освајала Косово и Метохију

VIII. 1. Спуштање Американаца на Балкан

Раз ди ра ње „тр бу ха Ср би је“ (ка ко је ве ли ки ге о граф 
Ми ло ван Ра до ва но вић на зи вао Ко со во и Ме то хи ју) је стра
те гиј ска за вр шни ца ра до ва на но вој европ ској без бед но сној 
ар хи тек ту ри у зо ни Ју го и сто ка. Ти ра до ви из про це са ду гог 
тра ја ња до не ли су, по сле бом бар до ва ња Ср би је 1999., ба зу 
„Бонд стил“, крун ски до каз на о па ког аме рич ког кон цеп та ује
ди ња ва ња Евро пе.

У Ме ди те ра ну су Аме ри кан ци, са Ше стом фло том, при
сут ни још од кра ја Дру гог свет ског ра та, али је по чет ком Де
ве де се тих из у зет но за ни мљив њи хов не скри ве ни ин те рес 
за Бал кан, по себ но на Ал ба ни ју и Ју го сла ви ју. У вре ме ка да 
ни ка кав по ли тич ки до га ђај ви ше ни је мо гао да шо ки ра, оче
ки ва ла се и мо гућ ност да се по до крај чи ва њу ко му ни стич ког 
ре жи ма у Ал ба ни ји, свет на ђе и пред јед ним но вим са ве зом 
Аме ри ка на ца са неко му ни стич ком, ве ро ват но и исла ми зо
ва ном, Ал ба ни јом. Њи хо ве по мор ске и ра кет не ба зе на ула
зу у Ја дран сва ка ко су стра те гиј ски чи ни лац за ре спект. Ју
го сла ви ја, опет, по при вред ној и по ли тич кој ор га ни за ци ји 
дру штва убе дљи во је та да нај бли жа Евро пи, пред ста вља за 
Аме ри кан це тач ку за де ста би ло зо ва ње Евро пе, про стор ко ји 
мо же у од ре ђе ним окол но сти ма да уз др ма све што је ЕЗ по
сти гла за не ко ли ко де це ни ја. 

За то Ср би ја пре све га, а и Хр ват ска и БиХ, ни ка ко не
ће за Аме ри кан це би ти стра те гиј ски улог зна ча ја јед не Гре
на де, или Ни ка ра гве. Ни су би ла без осно ва ни раз ми шља ња 
да упра во Аме ри кан ци ма од го ва ра у та да шњој фа зи кри зе у 
Ју го сла ви ји чак и ја ча ње фа ши со ид них оп ци ја. 
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Ана ли ти ча ри из Стејт де парт мен та, ЦИА и Пен та го на 
сва ка ко су по себ но про у ча ва ли Евро пу и ње не сла бе тач ке, 
по себ но бив ше ко му ни стич ке про сто ре, ко ји та ко ђе при род
но хр ле у за гр љај Евро пе Два на е сто ри це. Аме ри кан ци, без 
сум ње, ра де на за о кру жи ва њу но ве стра те ги је пре ма Евро пи, 
ко ја се ге о граф ски ло ка ли зу је на про стор Ју го сла ви је, као из
у зет но по год ну за њи хов на чин де ло ва ња у пост ко му ни стич
кој Евро пи. Ју го сла ви ја је би ла но во стра те гиј ско бој но по ље 
у не ви дљи вом су да ру Евро пе и Аме ри ке на рас кр шћу сто ле ћа. 
При том је пот пу но бе зна чај но има ју ли по сла са ко му ни сти
ма, со ци ја ли сти ма, или ка пи та ли сти ма на на шем про сто ру.

Ре фе рент ни струч њак за стра те ги ју, фран цу ски ге не рал 
Ан дре Бо фр, ка же да је „стра те ги ја не пре ста на ин вен ци ја 
за сно ва на на хи по те за ма ко ји ма би тре ба ло екс пе ри мен ти
са ти у пу ној ак ци ји, и где ће се гре шке у про це ни те шко пла
ћа ти по ра зом”. Он до да је „да упра во у то ме ле жи нај ве ћа те
шко ћа стра те ги је, на ро чи то у епо ха ма бр зе ево лу ци је, ка кав 
је да нас слу чај“.422

За Аме ри кан це су Ср би би ли ве ли ки стра те гиј ски иза
зов ко ји пре ва зи ла зи њи хо ву де мо граф ску и ге о граф ску ва
жност. САД сва ка ко у стра те гиј ским сту ди ја ма на ко ји ма 
ра де, или ко је су за вр ши ле, на сто је да из бег ну стра те гиј ске 
гре шке ко је су у про шло сти чи ни ле европ ске си ле на на шем 
про сто ру, пре све га увек нај ви ше за ин те ре со ва ни  Ен гле зи. 
У ту ка те го ри ју по чет ком Де ве де се тих спа да ју нај пре Нем ци, 
Ита ли ја ни, Аустри јан ци, Бу га ри, као и Фран цу зи, мо де ра тор 
Евро пе. На чел не из ја ве Аме ри ка на ца, ко је су слич не европ
ским, да су за це ло ви ту Ју го сла ви ју, до мен су ди пло мат ске 
ру ти не. Реч је би ла о са свим ра зу мљи вим ма не ври ма ве ли
ких си ла у до ме ну стра те ги је, ко ја ви ше ни је ди рект на, већ 
ин ди рект на, а она је под ра зу ме ва ла да су ве ли ки ра то ви за 
до глед но вре ме не мо гу ћи, али да они ма ли, ло кал ни, пра
ви или по ли тич ки ра то ви, мо ра ју да тра ју, да се пот хра њу ју. 
Аме ри кан ци ма су увек по треб не ти ња ју ће ва три це на Бал
ка ну, а срп ски про стор и анар хич ни мен та ли тет тог на ро да 
олак ша ва ју стра те гиј ским ана ли ти ча ри ма кре и ра ње мо гу ћих 
ва ри јан ти за бу дућ ност.
422 Ви де ти: BE A U FRE, An dré, In to duc tion à la stratégie, Pa ris, IFRI/Eco no mi ca, 

1985.
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Срп ска др жа ва је би ла зна чај на за Евро пу, то су до бро 
зна ли и Аме ри кан ци и ЕЗ. Ово пи та ње је из у зет но ком пли
ко ва но, а мо гу ће га је увек до дат но ком пли ко ва ти, уз при ме
су хр ват ског и бо сан ског про сто ра. Ка да се све то за о кру жи 
шип тар ско  ал бан ским про бле мом, он да смо оста ли шам пи
о ни ге о по ли тич ког ша ха овог де ла Евро пе.

Ср би ја та ко из ра ња ла га но као онај фи ло зоф ски ка мен 
ко ји омо гу ћу је да се ре ше сви про бле ми, о ко ме го во ри по зо
ри шни ко мад „Зиг фрид”. За том фор му лом, у по ме ну тој пред
ста ви фран цу ског књи жев ни ка Жи ро дуа, тра га ју не мач ки ге
не ра ли. На та кво тра га ње ми ри са ла је не ка ко и за пе тља ност 
срп ског пи та ња у Евро пи, ко ме, ру ку на ср це, тре ба при до да
ти и хр ват ско, бо сан ско и шип тар ско”.423

Та 1991. го ди на би ла је вре ме ка да су ове про сто ре по
хо ди ли Лорд Ка ринг тон, Ван Дер Брук, Сај рус Венс и слич
ни по ли тич ки ка ли бри За пад не али јан се, ко ја тек што је би ла 
из ма са кри ра ла Ира ча не у пр вом За лив ском ра ту. Би ло је то 
до ба Ро бе ра Ба ден те ра, ко ме су број ни ов да шњи струч ња ци 
за ме ђу на род но пра во и ме ђу на род не од но се зду шно пред ла
га ли „Не ке мо гу ће им пли ка ци је ко ре ни тог ме ња ња устав ног 
устрој ства Ју го сла ви је  Ме ђу на род но прав ни и по ли тич ки 
аспек ти тзв. ‘Раз дру жи ва ња”.424

У јед ном од ре дов них ра диј ских ко мен та ра на Ра ди ју 
Б92, го ди ну ка сни је,425 аутор је ви део бу ду ћу “Ср би ју  као 
ге о стра те шки чва рак”. То је је дан од рет ких стра те гиј ски ва
жних про сто ра све та у ко ји Аме ри кан ци до тад ни су прет ход
но ни кад за би ли свој нос.426 „Зар Ми ло ше вић још но вем бра 
423 Из ме ђу 17. и 19. ју на 1991., на РТСу и на ра ди ју Б9 2 аутор је дао ову стра те

гиј ску ана ли зу на сло вље ну “Аме ри кан ци, Евро па, Бал кан и Ср би”. Ве ро ват
но су из не ти ста во ви за зву ча ли мно ги ма фу ту ри стич ки, али је бли ска бу дућ
ност у мно го ме над гра ди ла ова стра те гиј ска пред ви ђа ња за срп ски про стор.

424 Екс перт ска рас пра ва у Цен тру за стра те гиј ске сту ди је у Бе о гра ду, апри ла 
1991., у ко јој су уче ство ва ли: др Кон стан тин Об ра до вић, Ри сто Бла жев ски, 
др Жи во јин Ја зић, Цви је то Јоб, др Стан ко Ниц, др Да ни ло Турк, др Ва тро
слав Ве ка рић, итд.

425 Ра дио Б92, 07. 04. 1992. Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Су но
врат, Ју го и сток, Бе о град, 2000.

426 Про сто је за чу ђу ју ће ко ли ко је срп ска стра те гиј ска ми сао ап стра хо ва ла аме
рич ке и НА ТО пла но ве за овај про стор, или у нај бо љем слу ча ју не до пу сти во 
мно го ка сни ла у пред ви ђа њу ова квог то ка до га ђа ја. Или аутор гре ши мо жда 
су са мо ве што за ба шу ри ва ли и скри ва ли од на ро да оно што су прет ход но 
са зна ва ли ?
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1991. ни је пот пи сао ка пи ту ла ци ју Кни на, а до да нас то ни је 
обе ло да нио ни за на век обо га ље ном на ро ду Кра ји не, ни на
ма у ма ти ци? Да ни је би ло бе са Бог да на Ма гли ћа, ни да нас 
се о том не за пам ће ном чи ну зло чин ства над соп стве ним на
ро дом, не би зна ло у јав но сти. Пи там за то и Ми ло ше ви ћа, и 
чи та ву по ли тич ку кла су Ср би је, и Ду ша на Ми хај ло ви ћа, и ту 
ка ри ка ту ру од Вла де на род ног је дин ства: за што баш ни ко ни
је же лео да обе ло да ни на ци ји да је Ми ло ше вић још но вем бра 
1991. ста вио пот пис на тзв. Вен сов план, у ко ме ја сно сто ји да 
су Хр ва ти су ве ре ни у Кра ји ни? Из ког је то др жав ног ин те
ре са Кра ји шни ци ма пу не че ти ри го ди не скри ва но да је бе
сми сле на њи хо ва бор ба, и за што је, ко нач но, Ми ло ше ви ћев 
ре жим, и сви ми за јед но, спро вео ге но цид над де лом соп стве
ног на ро да (уз гред, је ди ни пот пу ни по сао ет нич ког чи шће ња 
у овом ра ту)? И го спо дин Д. Ми хај ло вић, и сва ки дру ги по
ли ти чар, мо ра ли су да зна ју за до ку мент УН са Ми ло ше ви ће
вим пот пи сом, ко ји је Окун по ка зао Ма гли ћу у зда њу на Ист 
ри ве ру.

 По че так 1992. го ди не је за при ље жне ана ли ти ча ре (и 
тек овлаш на ја вљи ва не но ве европ ске без бед но сне ар хи тек
ту ре) био већ при лич но алар ман тан, па је на спрам по тму лог 
ћу та ња Др жа ве и ње них стра те гиј ских струк ту ра мо гло да се 
на зре ка ко Евро па и Аме ри ка на ме њу ју та да шњој Ју го сла ви
ји, за хва љу ју ћи у до број ме ри стра те гиј ски не до ра слим др
жав ним ру ко во ди о ци ма, ве ли чи ну нај у же мо гу ће Ср би је.427 
И све тра ге ди је ко је су се де си ле срп ском на ро ду по то њих 
го ди на, и што се и да нас на КиМу сва ко днев но де ша ва  да 
Ср бе го ди на ма на Ко со ву и Ме то хи ји сва ко днев но мал тре
ти ра ју, а не рет ко и уби ја ју, на о чи глед ЕУЛЕКСа и КФОРа, 
за ко тр ља ло се знат но ра ни је. 

427  „У њој, ви дим то ја сно, не ће до зво ли ти на кра ју да оста не ни Ко со во, ни Сан
џак, ни ти Вој во ди на. Са би ће та ко Ср би ју у ве ли чи ну ге о стра те гиј ског чвар
ка и мо ћи ће мо да бу де мо за до вољ ни ако нас бу де је два пет ми ли о на. Оста ли 
смо бол но са ми на свет ској сце ни. Чак ни Гр ци не мо гу пу но да нам по мог ну, 
јер има ју ја сних оба ве за пре ма ЕЗ...Још јед ном у овом ве ку, Ср би ће уско ро 
ви де ти да су ди за ли у не бо ла жну вред ност (Ми ло ше ви ћа  прим а.). Као и 
у пер верз ној ко пу ла ци ји са Ти том, ко ме су Ср би ва тре но де це ни ја ма ли за ли 
сто па ла, схва ти ће они убр зо пре ва ру ср би јан ске Ср би је. На пу ште ни од свих, 
ко му ни стич ки му џа хе ди ни зо ва ни, Ср би јан ци ће ло ми ти пр сте, чу па ти ко се 
и ма сов но хи сте ри са ти. Би ће ка сно. Већ је ка сно...Ср би јо ма ла, уско ро ма ња 
но што си икад би ла.” Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац „Су но врат,“ 
Ју го и сток, Бе о град, 2000.
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Девето поглавље

Стратегијско „загревање“ САД и НАТО-а у 
последњој деценији ХХ столећа

IX. 1. Од Задра до Кинеског зида

Илу стра ци ја за ова кав на слов је сте об зна њи ва ње па ра
диг ма тич них аме рич ких стра те гиј ских пла но ва 1992. Ми ни
стар ство од бра не САД је та да об ја ви ло сво је пла но ве за пост
хлад но ра тов ски пе ри од пла не те. У до ку мен ту на 46. стра ни
ца, чи ји је су пер ви зор био из у зет ни струч њак Пол Вол фо виц, 
пен та гон ски под се кре тар за по ли ти ку, а „га зда” се кре тар од
бра не Дик Чеј ни, про јек то ва на је аме рич ка по ли тич ка и вој на 
ми си ја.428 Глав ни циљ је „оси гу ра ва ње да се ни јед ној ри вал ској 
су пер си ли не до зво ли из ра ња ње у За пад ној Евро пи, Ази ји, или 
на те ри то ри ји бив шег Со вјет ског Са ве за.” У Во ди чу за пла
ни ра ње од бра не (De fen se Plan ning Gu i dan ce), бу квал но сто је 
пу то ка зи оства ре ња не при ко сно ве ног аме рич ког ли дер ства. 
По ред оста лог: „Тре ба ло би да оче ку је мо бу ду ће ко а ли ци је да 
бу ду ad hoc скуп шти не, ко је че сто не ће тра ја ти по сле кри за 
са ко ји ма се су о чи мо, а у мно гим слу ча је ви ма но се ћи је ди но 
ге не рал ни спо ра зум о ци ље ви ма ко је тре ба по сти ћи. Нај ва
жни је је осе ћа ње да је свет ски по ре дак у крај њем слу ча ју по др
жа ван од САД... Аме ри ка би тре ба ло да бу де у мо гућ но сти да 
де лу је не за ви сно ка да се не мо же ор ке стри ра ти ко лек тив на 
ак ци ја.”429 

Де ве де се те, на ше пост хлад но ра тов ско до ба, за глав но 
обе леж је има про цес (или по ку шај) уни по лар не до ми на ци
је САД над остат ком пла не те, и не ми ло срд ни де ва сти ра ју ћи 
про цес мон ди ја ли за ци је пла не тар не еко но ми је. У оба трен да 
428 Ви де ти: The New York Ti mes, 08. 03.1992. 

429 Ibid.
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од лу чу ју ћу уло гу има ју цен три мо ћи у САД, ка ко ма мут ски 
кор по ра циј ски ин те ре си, да кле ци вил ни, та ко и вој нопо ли
тич ки кру го ви у Ва шинг то ну. Пад Бер лин ског зи да 1989, по
стао је во до дел ни ца ге о стра те ги је ве ли ких свет ских фак то ра 
и бе о чуг раз ма тра ња свих вој них и ци вил них ана ли ти ча ра 
ста ња пла не те Де ве де се тих.

Овај сим бо лич ни чин и по сле ди це ко је су по пла не
ту про ис те кле из ње га, на те ра ли су аме рич ке стра те ге да се 
пре стро је и осми сле но ве кон цеп те. Усу ди ћу се да ло ци рам 
те цен тре аме рич ког de ci sion ma kingа на те ла и ин сти ту ци је 
у Ва шинг то ну. На ро чи то за ни мљи ви су Са вет за на ци о нал
ну без бед ност (Na ti o nal Se cu rity Co un cil), у ко ме су нај бли жи 
са рад ни ци Пред сед ни ка САД, и Пен та гон, пре ци зни је, со ба 
за кон фе рен ци је на дру гом спра ту, по зна та у пен та гон ском 
жар го ну као Таnk. То је за пра во ме сто ре дов них са ста на ка 
вој ног вр ха САД, Jo int Chi efs of Staf.

Овај врх пи ра ми де стра те шког од лу чи ва ња нај моћ ни
је зе мље све та има за со бом број не ин сти ту те, ин сти ту ци је, 
уни вер зи тет ске цен тре (1650sic!), се нат ске, кон гре сне и дру
ге ко ми си је ко је да ју свој до при нос у кре и ра њу аме рич ке ге о
стра те ги је; тај сло же ни ме ха ни зам је им пре си ван и за слу жу је 
по себ не есе је. 

На ше аспи ра ци је су овог пу та знат но скром ни је: да на 
не ко ли ко исе ча ка из пре бо га те ге о по ли тич ке ар хи ве САД, 
по ку ша мо да ука же мо на, по на шем осе ћа њу, њи хо ве по те зе 
и тен ден ци је на пла не тар ној ра зи ни. 

За хро но ло ги ју геoстратегијске док три не САД чи ни се 
вр ло ин ди ка тив ним до га ђај из но вем бра 1991, ко ји се збио 
у Ри му. Аме рич ки ге не рал Гал вин, ко ман дант НА ТО сна га 
у Евро пи, из но си пред чла но ве НА ТО пак та до ку мент под 
на зи вом Jo int Pre ci sion In ter dic tion. До ку мент је за пра во лан
си рао но ви не у од но си ма уну тар НА ТО сна га и аме рич ку 
ори јен та ци ју на чвр сто кон тро ли са ње ор га ни за ци је, као и 
на ње но усме ра ва ње, сход но соп стве ним стра те гиј ским ин
те ре си ма. Ни је оста вљен не ки зна ча јан про стор за кон цеп те 
по пут фран цу ског, ко ји је и да ље ме сти мич но но стал ги чан 
пре ма ви зи ји Де Го ла, о ауто ном но сти фран цу ске вој не си ле 
у од но су на аме рич ку. Вр ло оштро је су зби је на ини ци ја ти ва о 
ауто ном ној европ ској од бра ни, кроз фор ми ра ње фран цу ско 
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– не мач ке бри га де. Оста вље на је „уте шна“ ва ри јан та на зва на 
Euro corps.

Гал ви нов кон цепт за ме нио је прет ход ни ду го го ди шњи 
кон цепт из вре ме на би по лар ног стра те гиј ских од но са, по знат 
као FO FA Fol lo wing on For ces At tack. Реч ју, Ро џер со ва док три
на ин си сти ра ла је на так ти ци уда ра по це лој ду би ни во ји шта 
не при ја те ља, у слу ча ју су ко ба са дру гим бло ком. 

Од но вем бра 1991. је на сна зи, да кле, кон цепт ко ји ра
чу на на та ко зва не Сна ге бр зог ре а го ва ња, ко је рас по ла жу са 
100.000 вој ни ка. Од то га је са мо ве ли чи на бри га де у људ ству 
европ ски удео, а оста ло су Аме ри кан ци, ко ји на во ји ште из
во де ма хом сво је ави о не. Це ло куп не сна ге има ју 500.000 вој
ни ка и ов де би европ ски удео у људ ству био знат но већ не го 
у Сна га ма бр зог ре а го ва ња. Аме рич ки ре зер ви сти у овом кон
цеп ту пред ста вља ју нај ва жни ји људ ски фак тор.

Исто вре ме но са но вом стра те ги јом, струч ња ци су уочи
ли код Аме ри ка на ца кре са ње вој них бу џе та, док се 1990. за 
вој ску из два ја ло 293,3 ми ли јар де до ла ра, за 1994. је би ло на
ме ње но 24. ми ли јар да (реч је о фи скал ној 1994. го ди ни, ко ја 
у Аме ри ци по чи ње 1. Ок то бра 1993). По да так не тре ба да чу
ди, јер је у пи та њу кла сич ни при мер праг ма ти зма. ‘Кре са ње’ 
вој ног бу џе та по сле ди ца је не за пам ће ног рас та ка ња ру ске др
жа ве и нео ре ста ни ог го ми ла ња про бле ма ру ске при вре де и 
дру штва.

Мно го ма ње за па же но у јав но сти про шло је та да, 12. 
де цем бра 1991. го ди не, го вор та да шњег др жав ног се кре та ра 
Џеј мса Беј ке ра на јед ном од елит них аме рич ких обра зов них 
ин сти ту ци ја, на уни вер зи те ту Прин стон. 

Беј кер је бу ду ћој аме рич кој ели ти том при ли ком из ло
жио вр ло за ни мљи ве но ве прав це аме рич ке стра те ги је, при
зна ју ћи да се „од 1989. го ди не тра га за тач ка ма обо стра не 
ко ри сти са Ру си ма’“ Аме ри кан ци су то ком чи та вог пе ри о да 
Гор ба чо вље ве вла сти ин тен зив но ди пло мат ски и по ли тич
ки де ло ва ли и при пре ма ли но ви кон цепт. Ре зул тат је ве о ма 
успе шан за Аме ри ку, и по ра зан за Ру се: Мо сква по сле мно гих 
де це ни ја ни је за САД ви ше так мац и парт нер, већ парт нер. 
На о ко, ствар ни је та ко ло ша по Ру се, али у ствар но сти реч 
парт нер у аме рич ком пој мов ном си сте му увек зна чи: не ко 
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ма ње ва жан, не ко под кон тро лом, не ко ко по слу шно сле ди 
аме рич ку ли ни ју и за до во ља ва се стра те гиј ским мр ви ца ма.

Беј кер је на Прин сто ну ина у гу ри сао но ву ге о по ли ти ку 
САД у Евро пи, њи хо во про ди ра ње у He ar tland, сто жер све та, 
ка ко га је по и мао бри тан ски ге о граф и стра тег Ма кин дер. Др
жав ни се кре тар је, по ред оста лог, ре као: „Ма па и по ли ти ка 
Евро а зи је ме ња ју се у огром ној ме ри, а са њи ма и прет по став
ке ко је су во ди ле аме рич ку по ли ти ку од Дру гог свет ског ра
та... Ми има смо шан су да уко тви мо Ру си ју, Укра ји ну и дру ге 
ре пу бли ке чвр сто у Евро а тлант ску за јед ни цу и де мо крат ски 
ко мон велт на ци ја“.

Овај по ход на Ру си ју имао је за је дан од пр вен стве них 
ци ље ва да стра те гиј ски обез гла ви Ру се и оста ле ре пу бли ке 
ко је по се ду ју ну кле ар но на о ру жа ње. До га ђа ји су по твр ди
ли да је на ро чи то Укра ји на сме та ла у том пла но ви ма, јер се 
не скри ве но су прот ста вља ла на ме ра ма по ср ну лог ру ског ру
ко вод ства и Аме ри ка на ца да се де мон ти ра ју ну кле ар не гла
ве под кон тро лом Укра ји на ца. По сао од 1991. го ди не је 1993. 
пред Аме ри кан ци ма, а не из ве сност је би ла јед на ка као 1991., 
јер Укра јин ци, и по ред до го во ра са Мо сквом и Ва шинг то ном, 
не ће до зво ли ти да им се оду зме овај по след њи и је ди ни пра ви 
адут у пре го во ри ма са Аме ри ком. 

Ка да је о бив шем СССРу у овом пе ри о ду реч, Аме ри
кан ци ма је за и ста је ди на пра ва пре пре ка у стра те гиј ском нор
ма ли зо ва њу овог огром ног про сто ра ну кле ар ни ар се нал од 
око 30.000 ну кле ар них бо је вих гла ва. Еко ном ска кле шта ко ја 
су стег ну та око ру ског и оста лих вра то ва у Хар тлан ду, де лу ју 
вр ло ефи ка сно, без вид них на го ве шта ја при вред ног опо рав
ка Ру са. Из у зе ци у то ме су из до ме на све мир ске тех но ло ги је 
и про до ра у ко смос. По ред свих не да ћа, Ру си су зна чај но ис
пред Аме ри ка на ца у ко смо су, што је не пре бол но за аме рич ки 
ме га ло ман ски на ци о нал ни по нос. Ин фор ма ци је из овог до
ме на су нај шкр ти је, па ни је би ло ја сно је су ли Аме ри кан ци 
на пу ту да се ин фил три ра ју у овај до мен ру ског не до дир љи
вог сег мен та. Ако у томe ус пе ју, Ру си ће оста ти без ика кве од
бра не, а Аме ри кан ци би у том слу ча ју мо гли да огла се све ту 
ка ко су по ста ли не при ко сно ве ни го спо да ри пла не те. Упр кос 
све му што ни је ишло у при лог Ру си ма, по ста ја ла је ра зум на 
про це на да до пот пу не стра те гиј ске ка та стро фе ве ли ке зе мље 
не ће до ћи, те да ће ус пе ти да по вра ти ста тус сна ге стра те гиј
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ске рав но те же на пла не тар ној ра зи ни. То би, уоста лом, би ло 
ко ри сни је и за са му Аме ри ку, ко ја без так ми че ња са дру ги ма 
стаг ни ра и за па да у опа сне ци ви ли за циј ске во де. 

Го вор на уни вер зи те ту Прин стон, ко ји се од ли ко вао и 
ул ти ма тив ним зах те ви ма за ре фор ме у Ру си ји, по уку су САД, 
ни је до био пу бли ци тет у свет ским ме ди ји ма ка кав би се оче
ки вао за та ко ва жне ста во ве. Сва ка ко је у пи та њу био не ка
кав сиг нал до ма ћим ме ди ји ма да се мно го не та ла са, па је за
тиш је вла да ло до мар та 1992. У „Њу јорк тајмс“ љу ди из вр ха 
аме рич ке вла сти та да уба цу ју при чу–ви рус о но вом кон цеп ту 
аме рич ке стра те ги је. Та да по ста је ја сно да је Џејмс Беј кер ви
со ко школ ци ма на Прин сто ну пу штао са мо проб ни ба лон и 
при пре мао јав ност за не што што се већ ду же крч ка ло у Пен
та го ну, ве ро ват но баш у по ме ну тој про сто ри ји на дру гом 
спра ту, по зна тој као Tank. 

До ку мент од 46 ку ца них стра ни ца, ис по ста ви ло се, већ 
је цир ку ли сао ‘на нај ви шем ни воу’ у Пен та го ну то ком не ко
ли ко не де ља’, пи сао је њу јор шки днев ник и на ја вљи вао да ће 
Дик Чеј ни, се кре тар за од бра ну, то ком ме се ца и зва нич но об
ја ви ти тај са др жај. На ђе но је од го ва ра ју ће име за до ку мент: 
De fen se Plan ning Gu i dan ce. За ни мљи во је да је за осо бу ко ја је 
до би ла до зво лу за ово цу ре ње ва жних па пи ра ода бран Дејл 
А. Ве сер, за ме ник По ла Д. Вол фо ви ца, пен та гон ског под се
кре та ра за по ли ти ку и ствар ног ауто ра овог рад ног па пи ра о 
но вој аме рич кој ге о стра те ги ји. 

Су пер ви зор до ку мен та Вол фо виц је ина че је дан од 
кључ них екс пе ра та за гло бал на стра те гиј ска пи та ња и угле
дан функ ци о нер  ве за на ли ни ји Стејт де парт мент  Де фен се 
де парт мент, увек кон сул то ван у вре ме кри за и бли зак чвр
стом је згру у Са ве ту за на ци о нал ну без бед ност. Овај ин тер ни 
до ку мент (In ter nal administrаtion po licy sta te ment) кру жио је, 
пре об ја вљи ва ња у ме ди ји ма, ме ђу вој ним и ци вил ним ли
де ри ма ми ни стар ства од бра не и слу жио је већ као упут ство 
за де ла ње у свим прав ци ма. Био је то но ви ори јен тир за при
пре му вој них бу џе та, сна га и стра те ги је за пе ри од до кра ја 20. 
сто ле ћа. Уз бу ђе ње око до ку мен та De fen se Plan ning Gu i dan ce 
би ло је ве ли ко и због чи ње ни це да ће он ући у исто ри ју као 
пр во дво го ди шње упут ство ство ре но по сле окон ча ња хлад
ног ра та.
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Је зик овог до ку мен та кра си ја сност у сва ком сег мен ту 
и од луч ност Аме ри ке да пот пу но за о кру жи пла не ту сво јим 
ге о стра те гиј ским кон цеп том уни по лар но сти. Вред но је сто га 
ци ти ра ти не ко ли ко од ло ма ка из овог по уч ног шти ва, ко је је 
до вр ше но 18. фе бру а ра 1992. у Пен та го ну, ва же ће за фи скал не 
го ди не 19941999. На са мом по чет ку Упут ства за пла ни ра ње 
од бра не се ка же: „Овај При руч ник за пла ни ра ње од бра не обра
ћа па жњу на фун да мен тал но но ву си ту а ци ју ко ја је ство ре
на ко лап сом Со вјет ског Са ве за, рас па да њем уну тра шње, као 
и спо ља шње, им пе ри је, и на дис кре ди то ва ње ко му ни зма као 
јед не иде о ло ги је са гло бал ним пре тен зи ја ма и ути ца јем. Но во 
ме ђу на род но окру же ње је та ко за хва ће но по бе дом Сје ди ње них 
др жа ва и ње них ко а ли ци о них са ве зни ка над агре си јом Ира ка 
пр вим пост хлад но ра тов ским кон флик том и од ре ђу ју ћим до
га ђа јем у аме рич ком гло бал ном ли дер ши пу. Уз ове две по бе де, 
би ла је и јед на ма ње ви дљи ва, ин те гра ци ја Не мач ке и Ја па
на у си стем ко лек тив не без бед но сти, ко ји пред во ди САД и 
ства ра ње де мо крат ске зо не ми ра. Наш пр ви циљ је сте да се 
спре чи по нов на по ја ва но вог ри ва ла, би ло на те ри то ри ји бив
шег Со вјет ског Са ве за, или дру где, ко ји пред ста вља опа сност 
оног ре да ко ји је ра ни је пред ста вљао Со вјет ски Са вез“.

Овај до ку мент пра ти ли су и раз ра ђе ни кон цеп ти но ве 
вој не док три не, ко ја је по пу лар но на зва на winwin. Реч је о 
кон цеп ту ра то ва ња уз исто вре ме на два во ји шта. Аме ри кан
ци су јед но став но ста ви ли до зна ња да мо гу да под не су, са 
или без са ве зни ка, два исто вре ме на ра та, на две тач ке пла
не те исто вре ме но. Ен то ни Лејк, Клин то нов са вет ник за без
бед ност, да ће до дат на об ја шње ња но ве док три не САД, и то 
на елит ном уни вер зи те ту Џонс Хоп кинс, сеп тем бра 1993: 
„Аме ри ка рас по ла же нај сна жни јом вој ном си лом, нај ве ћом 
еко но ми јом, и нај ди на мич ни јим плу ри ет нич ким дру штвом. 
Наш ли дер шип је тра жен и по што ван на све че ти ри стра не 
све та... Ни је ви ше реч о то ме да се за у зда, већ да се про ши
ри, кон со ли ду је, до вр ши по бе да. На ши ин те ре си и иде а ли не 
оба ве зу ју нас са мо да се ан га жу је мо, већ да ру ко во ди мо... Ми 
мо ра мо да про мо ви ше мо де мо кра ти ју и еко но ми ју тр жи шта 
у све ту, јер то шти ти на ше ин те ре се и на шу без бед ност, и 
за то јер је реч о од сја ју вред но сти ко је су исто вре ме но аме
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рич ке и уни вер зал не... Ми би смо мо ра ли да де лу је мо на мул
ти ла те рал ном пла ну ка да то слу жи на шим ин те ре си ма, и 
уни ла те рал но ка да то слу жи на шем ци љу.”430

Ка сни је ће Лејк би ти још екс пли цит ни ји (на ро чи то као 
по ру ка Ср би ма) у „Њу јорк Тај мсу”: „Не ка ства ри бу ду ја сне. 
Одр жа ва ње ми ра ни је наш при о ри тет, ни ти у спољ ној по ли
ти ци, ни у тер ми ни ма од бра не. Пр ва ми си ја на ших ору жа них 
сна га не са сто ји се у во ђе њу ми ров них опе ра ци ја, већ у до би
ја њу ра то ва. Ето за што смо у овом постхлад но ра тов ском 
пе ри о ду, ми при сту пи ли то тал ној ре ви зи ји на ших по тре ба у 
обла сти од бра не”.431

IX. 2. По сле БиХ и Хр ват ске - „бу ше ње“ 
Ко со ва и Ме то хи је

Ка да се НА ТО 1994. го ди не до мо гао вр хун ски ва жне ба
зе и јед ног од нај ва жни јих вој них по ли го на Евро пе, Кри во ла
ка у Ма ке до ни ји, би ло је де фи ни тив но мно го то га ја сно. На
ша Др жа ва, Вој ска, По ли ци ја и Скуп шти не, све су учи ни ли да 
се о то ме што ма ње го во ри у јав но сти. Ћу та ли су и Ми ло ше
вић, и Вла да Ср би је, и Јо ви ца Ста ни шић, и ге не рал Пе ри шић, 
и Скуп шти на Ср би је, као да је у пи та њу не ва жан до га ђај, а 
не укли ња ва ње НА ТО пак та у на ше сла би не. Срам но су сви 
у по ли тич кој кла си Ср би је ћу та ли ка да су Ма ке дон ци, охра
бре ни од Аме ри ка на ца, за у зе ли 120 км2 срп ске те ри то ри је у 
обла сти Го ре.432

Др жав ни врх, чи та ва по ли тич ка кла са Ср би је, очи то 
ни су уме ли да се при ла го де но вој стра те гиј ској си ту а ци ји у 
ре ги о ну, ни ти да осми сле ика кво пред у пре ђи ва ње, или амор
ти зо ва ње ова квих на ја вљу ју ћих уда ра на на шу зе мљу, ко ји су 
430 Ви де ти: Ant hony La ke, “From Con ta in ment to En lar ge ment”, Johns  Hop kins 

Uni ver sity School of Advan ced In ter na ti o nal Stu di es Was hing ton, D.C., Sep tem
ber 21,1993.

431 Ви де ти: Ant hony La ke, „The Li mits of Pe a ce ke e ping“, The New York Ti mes, Fe
bru ary 06, 1994.

432 Је ди но су Го ран ци па три от ски алар ми ра ли срп ску јав ност о тој чи ње ни ци, 
ко ју је пре нео у њи хо во име ве ли ки срп ски ге о граф, Проф. Др Ми ло ван Ра
до ва но вић, али је њи хо во за по ма га ње би ло иг но ри са но од срп ског ре жи ма.
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кра јем де це ни је кул ми ни ра ли ва зду шним ра том про тив Ср
ба.

То ком 1993., аутор је у Па ри зу чуо и са свим ја сну прет
њу фран цу ског струч ња ка за ме ђу на род не од но се, Ти је ри 
д’Мон бри а ла, већ по зна тог атлан ти сте, при ли ком крат ког 
су сре та. Он је та да упо зо рио Ср бе „да За па ду ни је по треб но 
сто ти не хи ља да вој ни ка за пе ша диј ско ра то ва ње, да су ка
дри да из ва зду ха до би ју сва ки рат”.433 Све је би ло кри стал но 
ја сно још та да, у по сло вич но тран спа рент ној аме рич кој стра
те ги ји у це ло куп ној исто ри ји, и ово га пу та. До да нас срп ска 
др жа ва, њен Врх, ни су ни ка да ни по ме ну ли, а ка мо ли озбиљ
но ана ли зо ва ли, или пред ло жи ли, да ре ле вант не ин сти ту ци је 
у зе мљи, као и јав но мне ње, озбиљ но раз ма тра ју суд бин ске 
иза зо ве. Ни ко га да на кра ју до ве де до из бе га ва ња пот пи си
ва ња „Вој нотех нич ког спо ра зу ма“ у, ниг де дру где не го Ку
ма но ву.434

Ср би су та ко уву че ни, гур ну ти у јед ну, за ду жи пе ри од, 
не при јат ну „стра те гиј ску ка шу,” (за јед но са Ре пу бли ком Срп
ском, БиХ, Ал ба ни јом). И да нас су у еко ном ски не ко ри сној 
зо ни Евро пе. Ту се, већ две де це ни је, му че у со ци јал ној без
пер спек тив но сти, еко ном ском па клу и кул тур ном оча ју, као 
на ци ја ко је се у Евро пи ни је сви кла на Но ве Узу се Но ве Евро
пе. То ци ви ли за циј ско пот па лу бље Евро пе435 има ви ше од две 
де це ни ју и је дан „пе ри фе риј ски европ ски ћо шак“, ко ји је нај
не при јат ни ји, и нај ри скант ни ји, и баш ње га су до де ли ли Ср
би ма. Аутор при том ни по сле де цем бар ског сиг на ла (2013.) 
ЕУ о по чет ку пре го во ра о ула ску Ср би је, ни је оп ти ми ста по 
пи та њу ста ту са чла ни це ЕУ.436

За пад на али јан са је упа дом у Ко смет и то тал ном оку па
ци јом Тр бу ха Ср би је (ка ко Ко смет на зи ва ге о граф Ми ло ван 
Ра до ва но вић) на пу ту да и фи зич ки око на овла да ва ње стра

433 Раз го вор ауто ра са Ти је ри д' Мон бри а лом у се ди шту IFRI у Па ри зу, 1993.

434 Ку ма нов ска бит ка је та ко, као по че так за о кру жи ва ња стра те гиј ске це ли не 
срп ске др жа ве, ова квим срам ним спо ра зу мом по тр та. Ни је ваљ да да је слу
чај но ода бран баш тај то по ним за име спо ра зу ма?

435 Тер мин је аутор лан си рао и че сто ко ри стио у јав но сти, на ро чи то у ко мен та
ри ма на Ра ди ју Б92, од 1991. го ди не.

436 Био би ве о ма дуг спи сак пре пре ка ко је се већ ду го по ста вља ју Ср би ји, а ни је 
их би ло сво је вре ме но ни за Бу гар ску, Ру му ни ју, Сло вач ку, итд.
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те гиј ском жи лом ку ца ви цом на не за др жи вом пу ту за Бе о
град – ли ни јом Бу ја но вац–бу гар ска гра ни ца (50 км ва зду шне 
ли ни је). Ка ко ми је пред рат у Ју го сла ви ји го во рио фран цу ски 
ге о граф Рукс (ина че ве ли ки при ја тељ шип тар ског на ро да): „У 
слу ча ју на па да, овај про стор се не мо же бра ни ти”. Не тре ба 
пу но го во ри ти ко ли ка се но ва стра те гиј ска опа сност том чи
ње ни цом по но во над не ла над Ср би јом.437

Јер, Ср би су ду ги низ го ди на не моћ но по сма тра ли за
вр шни цу стра те гиј ских ра до ва на пре кра ја њу европ ског кон
ти нен та на кра ју Ми ле ни ју ма. Је дан део њи хо ве ле ги тим не 
те ри то ри је је по кла њан исла му усред Евро пе, и још јед ном 
на ра чун на ци о нал них ин те ре са срп ског на ро да. Ал бан ци
маШип та ри ма се одав но при пре ма ло по кла ња ње те ри то ри
је, јер Аме ри ка та ко исто вре ме но до де љу је још је дан по клон 
исла му, ко га го ди на ма же ли за са ве зни ка, или ба рем за то ле
рант ног по сма тра ча ње них ре ком по зи ци о них ра до ва у Евро
пи и ши ром пла не те. Као и увек, аме рич ка ге о по ли ти ка де ла
ла је на уштрб ма лих на ро да, по пут срп ског.

Ислам ска ди мен зи ја на КиМу, по ме ни мо и овај про
блем, та ко ђе не сме да се ап стра ху је у ана ли зи аме рич ког на
пре до ва ња на на шем тлу. Не тре ба да за ва ра шип тар ска стра
те ги ја за до би ја ња по др шке свет ског јав ног мне ња, за пра во 
ве што глу мље ње проевроп ске ори јен та ци је Ал ба на цаШип
та ра у тој бор би за от це пље ње. Сре ди ном Де ве де се тих се овај 
аутор лич но уве рио у тех но ло ги ју тих шип тар ских јав них на
по ра. Са еки пом фран цу ске ТВ ста ни це TF1, ушао је у се ди
ште пар ти је нај по пу лар ни јег по ли ти ча ра, (а по сле бом бар до
ва ња и пр вог пред сед ни ка Ко со ве), Ибра хи ма Ру го ве. Уве ли 
су нас за ин тер вју у про сто ри ју са ве ли ким пор тре том Мај ке 
Те ре зе, али сам у до ла ску ви део и отво ре на вра та дру ге, исто
вет не про сто ри је, у ко јој је на зи ду на арап ском ста јао ве ли ки 
нат пис из Ку ра на. Та про сто ри ја би ла је на ме ње на са го вор
ни ци маму сли ма ни ма, пред ко ји ма је реч ник ква ли та тив но 
дру га чи ји не го пред за пад ња ци ма. 

У члан ку „Вол стрит џур на ла  Евро па“ из 2001., нај
бо ље се ви ди че му су Аме ри кан ци при бе га ва ли у ду го го ди
шњем кр че њу пу та свог стра те гиј ског на ди ра ња на Ко со во и 
437 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Раз ди ра ње тр бу ха Ср би је као за вр шни ца 

ра до ва на но вој европ ској ар хи тек ту ри“ Књи жев на реч, ок то бар 1999.
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Ме то хи ју. Под се ћа се да је ал бан ски се па ра ти зам на КиМу 
фор мал но ка рак те ри сан као „џи хад“ у ок то бру 1998., на го
ди шњој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у Па ки ста ну. У свом 
ме мо а ру из 2006., та да шњи па ки стан ски пред сед ник Пер вез 
Му ша раф ре фе ри сао се на „ко сов ски џи хад“, а у но вем бру 
1998., бри тан ски The Ti mes  по ме нуо је ОВК до бро вољ ца из 
Са у диј ске Ара би је, ко ји је хо ланд ском но ви на ру у ин тер вјуу 
ре као „да је Ко со во ње гов осми џи хад“. Аустра лиј ски те ро
ри ста Деј вид Хикс се та ко ђе об у ча вао са ОВК. Без об зи ра ка
ко ми ин си сти ра мо на ви ђе њу Ко со ва, ислам ски свет га ви ди 
она ко ка кав је он у ствар но сти“.438

Кри сто фер Де ли со, аме рич ки аутор, ка же: „У име по др
шке за ме ша тељ ској и хи по крит ској ин тер вен ци о ни стич кој 
по ли ти ци, За пад је иро нич но ство рио све сло ве за ра ди кал ни 
ислам да се уко ре ни. Украт ко, ин тер вен цо ни сти на Бал ка
ну по ста ли су очај нич ки све за ни за по ли ти ку ка та стро фе.” 
Де ли со по сле сво је ис црп не сту ди је „До ла зе ћи бал кан ски ка
ли фат“, по ста вио је крај ње пи та ње: ка ко ће Аме ри ка при во
ле ти свет да ста не про тив те ро ри ста ка да је у ства ри при мо
ра ла свет да их спон зо ри ше (што и на ста вља да чи ни. „Ме ђу
на род на ад ми ни стра ци ја ко ја је отво ри ла рад њу у ју лу 1999. 
мо ра ла је да се су о чи са око ре лим бор ци ма ОВК, од ко јих су 
ве ћи на би ли опа сни, а по не ки су кон тро ли са ли моћ не, зло чи
нач ке мре же ор га ни зо ва не на кла но ви ма, док су по тај но би
ли по ли ти ча ри. По што су та кви љу ди има ли спо соб ност да 
иза зо ву све, од по ли тич ких ли кви да ци ја до ма сов ног ору жа ног 
от по ра док треп неш, УН МИК зва нич ни ци су бр зо схва ти ли 
да је бо ље да се до ђе да спо ра зу ма са екс  УЧК, не го да их су
срет ну. ‘Дил је био, оста ви те нас на ми ру, оста ви ће мо вас на 
ми ру’, за кљу чу је бив ши швед ски ОЕЦД зва нич ник на Ко со ву’. 
То има сво ју ко рист, углав ном, у то ме што нам је би ло до зво
ље но да жи ви мо“.439 

438 Ви де ти: “Al Qa e da’s Bal kan Links”, The Wall Stre et Jo ur nal Euro pe, No vem ber 01, 
2001. 

439 Ви де ти: De li so, Chri stop her, The co ming Bal kan ca lip ha te: the thre at of ra di cal 
Islam to Euro pe and the West / fo re word by Lo ret ta Na po le o ni, Pra e ger Se cu rity 
In ter na ti o nal, 2007.
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IX. 3. При мат Цви ји ће ве ди рек три се  
за аме рич ку оку па ци ју

Аме ри кан ци се у ви ше го ди шњем про це су рас па да Ју го
сла ви је спу шта ју пре ма Ду на ву и 577 км ње го вог то ка у ру ка
ма Ср ба. То се оства ру је још од кра ја 1994., ка да код Ву ко ва
ра, шти те ћи Хр ват ску, из би ја ју на Ду нав и по би ја ју аме рич ку 
за ста ву. Већ кра јем гра ђан ског ра та у Хр ват ској, Аме ри кан ци 
ти ме не скри ве но на ја вљу ју упад на Цви ји ће ву ли ни ју. Цви ји
ће ва ди рек три са (при бли жно, ли ни ја: Ва ло на  Ско пје  Ко
смет  Ср би ја  Ду нав ) до жи вља ва пра ву сна гу по сле го то во 
чи та вог ве ка те о рет ске успа ва но сти. Суд би на је хте ла, или 
бо ље ре че но  но ва стра те гиј ска си ту а ци ја у Евро пи са по но
во Ује ди ње ном Не мач ком је на мет ну ла, но ву европ ску без
бед но сну ар хи тек ту ру, у ко јој Ср би из вла че нај де бљи крај. 
Иако на ши стра те зи и др жав ни Врх очи то ни су учи ли на 
стра те гиј ској остав шти ни Јо ва на Цви ји ћа, на ши не при ја те
љи су ите ка ко зна лач ки то раз ра ђи ва ли у сво јим ко манд ним 
ти мо ви ма.

Ушав ши на КиМ 11. ју на 1999. из Ма ке до ни је, НА ТО (а 
ис пред аме рич ких пе ша ди на ца, да по но во под се ти мо, ишли 
су фран цу ски вој ни ци са пи па ли ца ма за ми не  ту жно сро
за ва ње де го лов ске Фран цу ске!) још ни је ни ста би ли зо вао 
ста ње у оку пи ра ној бив шој срп ској про вин ци ји, а убр за но је, 
већ кра јем ју на 1999., ства рао про стор за но ву ба зу. Има ли 
ре чи ти је сли ке вој ностра те гиј ских на ме ра нај моћ ни јег са ве
за пла не те? Ко смет су Аме ри кан ци за ми сли ли као још јед ну 
од скоч ну да ску Аме ри кан ци ма, на пу ту до Ду на ва, али и у 
Еуро а зи ју. Ње го ва ви зи ја ге о стра те гиј ског раз во ја европ ског 
стра те гиј ског об зор ја тек је на пре ла зу ми ле ни ју ма до сти гла 
пра ву сна гу и аме рич ки ге не рал Ве сли Кларк и аме рич ки шта
бо ви очи то ре спек ту ју Цви ји ћа, знат но ви ше но са ми Ср би.

И ла и ци мо гу да пој ме не ве се лу бу дућ ност Ср ба, ба це 
ли по глед на ге о граф ску кар ту. Ка да се го во ри о за вр шни
ци ра до ва на ре ком по но ва њу Но ве Евро пе, он да то зна чи да 
са Ко сме том по сао ни је за вр шен. Ди сци пли но ва ње Ср ба до 
кра ја под ра зу ме вѕа, из НА ТО пер спек ти ве, ра до ве до кра ја. 
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Прч ка ње по на шој ге о гра фи ји под ра зу ме ва про ме не до Но
вог Па за ра и Су бо ти це. „Гло бал ни пај кан“ (Glo bal Cop), САД, 
гра би ка свом стра те гиј ском ци љу за овај део све та.

Ко ман дант НА ТО сна га, ге не рал Ве сли Кларк, об зна
нио је по сле за вр шет ка бом бар до ва ња ко ли ко је срп ски про
стор ва жан за по зи ци ју НА ТОа, и да им је на ме ра да оста ну 
још ду го на на шој зе мљи. „Бонд стил“ код Ка ча ни ка тре ба да 
оси гу ра ју успе шно окон ча ње „ста би ли зо ва ња ре ги о на”. Тре
ба и да још ја сни је по ка же Ср би ма ка ко је Ко со во за до глед но 
вре ме да то Шип та ри ма, и ка ко ма ло то га мо же да их спре чи, 
гле да но из да на шње пер спек ти ве, да на ста ве три јум фал но до
вр ша ва ње исто риј ског ци ља Ал ба на ца  за о кру жи ва ње про
сто ра Ве ли ке Ал ба ни је. Об зи ром да Ср би ни ка да на то не ће 
при ста ти, ни су не ре ал не ни прог но зе за је дан ве ћи ре ги о нал
ни рат у ре ги о ну у бли жој бу дућ но сти. У ње му ће ак те ри би ти 
пре ви ше агре сив ни Ал бан ци и Шип та ри, ко ји су се одав но 
већ и пре ви ше за ме ри ли не са мо Ср би ма, већ и Ма ке дон ци
ма, Гр ци ма, Ма ке дон ци ма, а ни Бу га ри у тој оп ци ји не би би
ли не мо гу ћи уче сник у да љој бу дућ но сти. Сво јом агре сив ном 
по ли ти ком, Ал бан ци као на род пре ви ше су се ра ши ри ли пре
ко свог гу бе ра ре ал ног по тен ци ја ла, па, ако не по ста ну ре ал
ни ји и ма ње осо ко ље ни аме рич ком за шти том, има из гле да да 
их за де си и ка жња ва ње за та кав не ре ал ни ге о по ли тич ки по
ду хват. Не ће ни Аме ри кан ци ов де оста ти сто ти ну го ди на, а и 
но ви ге о по ли тич ки ве тро ви пла не те осла би ће и њи хо ву же
љу да „по пу ју“ сву да по пла не ти. Ма ка кав ми ро тво рач ки дух 
да се за па ти на овом про сто ру, ду го роч на бу дућ ност ре ги о на 
је да ће рат за то би ти не из бе жан, упра во за то што су Аме ри
кан ци ство ри ли све усло ве Шип та ри ма да се при бли же сто
го ди шњем сну  пан бал кан ској др жа ви. Та илу зи ја Шип та ра, 
оства ри ва на стр пљи во пре све га де мо гра фи јом ста вље ном у 
стро гу по ли тич ку функ ци ју овла да ва ња те ри то ри јом, мо же и 
да по тра је.440 

Ме ђу тим, у исто риј ској пер спек ти ви, за вр ши ће се из у
зет но не по вољ но по овај мла ди на род, не сум ња овај аутор. 
Ди сци пли но ва ње Ср ба је био не скри ве ни циљ За па да још 
пре три де це ни је. Фран цу ски ге о по ли то лог ЖанПјер Ра жо 
440 Је дан од ауто ро вих мен то ра, па ри ски ге о граф и ге о по ли то лог Ив Ла кост, 

у ви ше раз го во ра и ин тер вјуа Де ве де се тих је по твр дио да су Ал бан ци са 
КиМа оства ри ли сво је ве ли ко ал бан ске ци ље ве очи том ду го роч ном зло у по
те бом де мо гра фи је у по ли тич ке свр хе.
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ви део је ме ђу ет нич ке су ко бе у бив шој Ју го сла ви ји као спо
ља про во ци ра не, са ци љем да се не пре ста но, од Сло ве ни је 
до КиМа, су штин ски осла би срп ска на ци о нал на есен ци ја.441 
Та квом стра те ги јом, на ко ју срп ски Врх ни је имао од го вор, 
нај е фи ка сни је је ис пу ња ван план о ре ком по но ва њу на шег 
про сто ра. Оне спо со бља ва ње по тен ци ја ла Ср би је да са ку пи 
ми ли он вој ни ка, са ка ће ње ње не вој ске још од по чет ка рат них 
су ко ба на овом про сто ру, де сет ко ва ње мла дих и спо соб них 
вој них ка дро ва и њи хо во те ра ње из вој ске, ин си сти ра ње на 
пре то ри јан ској по ли ци ји у слу жби узур па тор ских ин те ре са 
но мен кла ту ре око Ми ло ше ви ћа, за па ћи ва ње ма фи је и плу то
кра ти је у Ср би ји, обес хра бри ва ње сва ког по ште ног и ис трај
ног ра да ње них гра ђа на, те ра ње мла дих из зе мље, и још мно го 
за ла, ни је са мо по сао оба вљан из ну тра. Сва ка ко су то ме при
по мо гли и број ни и вр ло ве што рас по ре ђе ни (и по све ту, али 
и у зе мљи  пре ко ра зних сум њи вих не вла ди них ор га ни за ци
ја) ти мо ви за пла ни ра ње сце на ри ја(sce na rio plan ning te ams).

По сло ви на КиМу, до сад оба вље ни, и ови тра ју ћи, или 
се тек при пре ма ју, до ка зу ју ову тврд њу. По но во ин си сти ра
мо на но вој без бед но сној ар хи тек ту ри Евро пе, у ко јој су ме
ђу ва жним ра до ви ма и ди сци пли но ва ње анар хич них Ср ба до 
ме ре да ви ше ни ка да не пред ста вља ју опа сност по ко му ни ка
циј ске, при вред не и ине прав це, ко ји про ла зе де лом бив шег 
ју гопро сто ра (Via Mi li ta ris), а пре све га нај ва жни јом ре ком 
Евро пе Тре ћег Ми ле ни ју ма  Ду на вом! При том се сма тра да је 
Ср би ма до во љан жи вот ни про стор за 5 ми ли о на ста нов ни ка, 
и ba sta!442 

За пад на Али јан са је упа дом на КиМ 1999., и то тал ном 
оку па ци јом „Тр бу ха Ср би је“, отво рио се би и пут да и фи зич
ки окон ча овла да ва ње стра те гиј ском жи лом  ку ца ви цом на 
не за др жи вом пу ту за Бе о град  ли ни јом Бу ја но вацбу гар ска 
гра ни ца (50 км ва зду шне ли ни је). Ка ко ми је пред рат у Ју го

441 Раз го вор са, ауј то ром за за гре бач ки ма га зин „Старт,“ у Па ри зу, 1988. 

442 На ве че ри са тур ским ам ба са до ром у Бе о гра ду, по чет ком гра ђан ског ра та у 
рас па да ју ћој Ју го сла ви ји, 1993. (ка да је пре и ме но ван u от прав ни ка по сло ва, 
због санк ци ја Ср би ји  sic!), аутор је од ис ку сног ди пло ма те на у чио о ва жном 
стра те гиј ском еле мен ту ре ги о нал не сце не. Тур ска, на и ме, сма тра Ср би ју 
(ни је го во рио о Ју го сла ви ји) и Бе о град, сре до кра ћом во де ног пу та од Се вер
ног мо ра до Цр ног мо ра. За Тур ску је Ср би ја зе мља Цр но мор ског ба се на и 
то је из у зет но ва жна чи ње ни ца, ко ју наш Врх ни је ни ма ло умео да укло пи у 
ге о по ли тич ке пла но ве. 
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сла ви ји го во рио фран цу ски ге о граф Ми шел Рукс (ина че ве
ли ки при ја тељ шип тар ског на ро да): „У слу ча ју на па да, овај 
про стор се не мо же бра ни ти”.443 Не тре ба пу но го во ри ти ко
ли ка се но ва стра те гиј ска опа сност том чи ње ни цом над но си 
над Ср би јом од 1999.

Лон дон ски „Еко но мист” је згро ви то је опи сао рас по ло
же ње за рат на КиМу ме ђу чла ни ца ма Али јан се. „Упр кос аме
рич ким про тивтврд ња ма, Ју го сло вен ски рат је от крио да је 
НА ТО ду бо ко по де љен у вој ним оп ци ја ма. САД су би ле нај ра
то бор ни је по пи та њу ва зду шног ра та и ци ља ња Ми ло ше ви
ћа. Бри та ни ја је нај ви ше же ле ла да ан га жу је коп не не сна ге, 
док су Не мач ка и Ита ли ја би ле нај за бри ну ти је да уву ку Ру
си ју у град њу ми ра и у до би ја њу УН по др шке за план пре ки да 
ва тре“.444 

IX. 4. „Бонд стил“- стра те гиј ска ба ба-ро га, но ви 
„Рам штајн“ и уте ри вач у НА ТО

Прет ход не илу стра ци је ра та про тив Ср би је 1999. ба
ца ју знат но ви ше све тла на аме рич ку док три ну укли ња ва ња 
у Цен трал ни Бал кан, у  КиМ. Об ја шња ва ју ин тен зи те том 
бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ни ју мом ко ли ко им је би
ло ва жно да се угне зде у ме тар тач но на ту су штин ски ва жну 
стра те гиј ску Цви ји ће ву ди рек три су, ко ју ге о гра фи и ге о по ли
ти то ло зи сма тра ју стра те гиј ском кич мом ре ги о на. Око ње су 
суд бин ски уве за ни сви ге о е ко ном ски пла но ви, о њој мо ра ју 
да во де ра чу на све про јек ци је наф то во да и га со во да. Оно га 
ко кон тро ли ше овај пра вац, и има на ме ру да кре не Вар дар
скомо рав ском до ли ном ка Бе о гра ду и Ду на ву, не мо же ни ко 
да за др жи. Ка да не ко, по пут Аме ри ка на ца од 1999., по са ди 
сво ју ве ли ку вој ну ба зу баш на овој тач ки, то по у зда но зна
чи да ће та зе мља кон тро ли са ти ре ги он за ду жи низ го ди на и 
де це ни ја. 

„Бонд стил“ је и рас те ре ћи ва ње не мач ке те ри то ри је, 
на ко јој су, од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, све до да нас, 
443 У: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ин тер вју са Ми ше лом Рук сом“, Бор ба, 1991.

444 Ви де ти: Eco no mist, 1999. 
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Аме ри кан ци др жа ли глав не тру пе и ра ке те. Ка ко су Нем ци 
ти ме „пла ти ли“ Аме ри кан ци ма рат не ду го ве, до шло је вре ме 
да дру ги на ро ди поч ну сво ја от пла ћи ва ња. Ср би су у Евро пи 
пр ви кан ди дат, „тра ди ци ја“ је, чи ни се, по но во по што ва на, 
па је ве ли ка аме рич ка ба за по са ђе на на срп ској те ри то ри ји.445

„Ред“ је, по што је Ср би ја од ре ђе на да пла ти за сав ексју
го сло вен ски про стор, као „ви нов ник“ ра та, као „кон ге ни тал
ни рат ни зло чи нац.“ Ни су ти „зло чи ни“ раз ме ра на ци стич
ких из Дру гог свет ског ра та, али су при ме ње не све тех но ло
ги је мар ки ра ња Ср би је као узроч ни ка тих ра то ва. Већ ра ни је, 
Ср би су ба че ни у еко ном ски не ко ри сну зо ну Евро пе. Ти ме су 
Аме ри кан ци и кон крет но рас те ре ти ли не мач ки „Рам штајн“, 
чи ја је вој ностра те гиј ска и по ли тич ка ре пли ка „Бонд стил“  
но ви над зор ник евро а зиј ских про сто ра.446

Овом ба зом су Аме ри кан ци по твр ди ли сво ју стра те гиј
скопо ли тич ку ори јен та ци ју  ста ли су уз Ал бан це, на спрам 
свих ин те ре са Ср би је.447 „Бонд стил“, ко ји је до био име по аме
рич ком на ред ни ку Џеј мсу Бонд сти лу, но си о цу ме да ље ча сти, 
за пра во је ма ли град сме штен на 700 хек та ра зе мљи шта.448 
Иако по Ре зо лу ци ји 1244. и тај део КиМа фор мал но при па да 

445 На КиМу је још јед на вој на, фран цу ска ба за, о ко јој се ма ло го во ри. „Фран
цу ска ба за 'Бел ве дер' је у Ју жној Ми тро ви ци. Из ва зду ха се ви ди са ко ли ко је 
школ ске при ље жно сти 'скоц ка на' на по ве ћем те ре ну. Све је под ко нац, на све 
стра не осма трач ни це и ми тра ље ска гне зда, сва ки при до шли ца ви ди се као 
на дла ну из ве ли ке да љи не. Ула зи се сер пен ти на ма и кон тро ла на ула зу је ри
го ро зна, чак и за при пад ни ке УН МИКа. Од мах по сле ула за вид ни су ка ме ни 
бло ко ви по ре ђа ни дуж спа ва о ни ца, ви си не око ме тар и по. Ма ли и зна ча јан 
де таљ, јер го во ри о сте пе ну опре за и стра ха од те ро ри стич ких ак ци ја. Бло
ко ви го во ре да је већ да ле ка про шлост без ре зер вна по др шка Ал бан ци ма, јер 
по тен ци јал ни те ро ри сти не ће до ћи са срп ске, већ са шип тар ске стра не. По
ли цај ци се око ли ном во зе ис кљу чи во блин ди ра ним 'Ланд Ро ве ри ма'.“ У: Зо ран 
Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње,“ Ста тус, 2004.

446 9. ју на 1999. у Ку ма но ву је скло пљен спо ра зум из ме ђу НА ТОа и Ср би је, чи
ме је окон ча но 11 не де ља бом бар до ва ња. Аме ри кан ци су за обез бе ђи ва ње 
ми ра по том обез бе ди ли 55.000 вој ни ка НА ТО, чи ме је број вој ни ка на Бал
ка ну до сти гао 88.000.

447 У бли зи ни глав не са о бра ћај не ко му ни ка ци је Ко сме та, на пу ту из ме ђу Ка ча
ни ка и Уро шев ца, САД су већ не ко вре ме пла ни ра ли град њу ве ли ког аеро
дро ма. По де бљи ни сло ја за уз лет нослет не пи сте, би ло је ја сно да је реч о 
аеро дро му ко ји ка па ци те том тре ба знат но да пре ма ши “Сла ти ну”, аеро дром 
ко ји су у При шти ни на крат ко за у зе ли Ру си 1999. Ту је би ло пред ви ђе но сле
та ње и нај те жи вој ни тран спор те ри, и очи глед но је да су под ра зу ме ва ло и 
ка ко ће на но вој ло ка ци ји би ти за до во ље ни стро ги стан дар ди НА ТО пак та. 

448 Када је започета градња, Пентагон је „Бондстил“ описивао као „највећу аме
ричку базу још од Вијетнама.“
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Ср би ји, ни ко од срп ских вла сти се до са да ни је усу дио, ба рем 
ра ди при вла че ња па жње свет ске јав но сти, „због ме ке мо ћи“, 
ко ји би сва ка ко при ву као па жњу, да од САД за тра жи рен ту за 
ко ри шће ње на шег зе мљи шта. Та пи је и ту по сто је, као уоста
лом и на мно го дру ге зе мље на КиМу, али је Ср би ја је ди на 
тач ка на пла не ти где Аме ри кан ци иг но ри шу не при ко сно ве
ност при ват не сво ји не и од УН при зна те те ри то ри је не ке зе
мље.449

За ма лу и си ро ма шну Ср би ју ни су за не мар љи ви ми ли о
ни до ла ра ко је Аме ри кан ци ду гу ју за ко ри шће ње 700 хек та ра, 
у зе мљи ко ја је кам чи не пре ста но кре ди те по све ту. Аме ри
кан ци су на том огром ном про сто ру ба зе још по чет ком про
шле де це ни је са гра ди ли 160 зда ња за ста но ва ње сво је вој ске, 
мно ге ад ми ни стра тив не згра де, спорт ске и ко мер ци јал не ка
па ци те те, чак две цр кве и огром ну вој ну бол ни цу. По сто ји 
чак и мо гућ ност да, ка да им ту до са ди, скок ну ко лек тив но до 
Со фи је и та мо се до дат но про ве ду.450 

IX. 5. КиМ, док три на су ко ба ни ског ин тен зи те та и 
ди сци пли но ва ње Тре ћег све та Евро пе 

Ра том у За ли ву 199091., САД су ус пе ле да за не ко ли ко 
го ди на од ло же ре ме ће ње стра те гиј ске рав но те же на Бли ском 
Ис то ку, очу ва ју из во ри шта наф те за соп стве ну екс пло а та ци

449 Пр ви текст у Евро пи о по чет ку град ње аме рич ког аеро дро ма и вој не ба зе, 
об ја вио је бе о град ски днев ник Блиц, 15. ју ла 1999. До бра но скра ће ни текст, 
об ја вљен је тек на 7. стра ни, а аутор је био З. Пе тро вић Пи ро ћа нац. Ме сец
два ка сни је, европ ски и аме рич ки ме ди ји по чи њу да об ја вљу ју ве сти и ре
пор та же о бу ду ћем „Бонд сти лу“.

450 Ту је „Обра зов ни цен тар Ло ра Буш“, кр штен по Пр вој да ми САД. У сло бод но 
вре ме вој ска мо же да се обра зу је и уни вер зи тет ски, јер су два Уни вер зи те та, 
онај у Ме ри лен ду и у Чи ка гу, отво ри ли сво је фи ли ја ле усред „Бонд сти ла“. 
Све то за сме штај око 7.000 вој ни ка, ко је чу ва вој ска на 11 осма трач ни ца 
на чич ка них уна о ко ло. Они чу ва ју и пре ко 1.000 во зи ла, и 55 хе ли коп те ра, 
„Апа ча“ и „Цр них ја стре бо ва“. Ту је и 250 ша то ра у азиј ском сти лу, у ко ме 
оби та ва по шест вој ни ка. Ва жна ди мен зи ја овог опи са је и оче ки ва на аме
рич ка про па ганд на на ме ра да ме ди ји увек по тен ци ра ју њи хо ву тех но ло шку 
су пер и ор ност у од но су на слич не вој не ин фра струк ту ре дру гих зе ма ља. Сва
ки вој ник на рас по ла га њу има угод но гре ја ње и ер  кон дишн, то плу во ду 24 
са та, те ле фон ске цен тра ле, џанкхра ну код „Бур гер Кин га“, пи цапро дав ни
це по прин ци пу од игле до ло ко мо ти ве, гим на стич ке са ле, би бли о те ку, и шта 
још све не.
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ју, уз штед њу соп стве не наф те. По том су кре ну ли у спу шта
ње ка Ме ди те ра ну, и, по пр ви пут, за вла че ње у Бал кан. То је 
ема на ци ја чвр сте стра те гиј ске на ме ре да оста ну во де ћа си ла 
пла не те, по што су Ру си при вре ме но ис па ли из тр ке. По сто ја
ла је у то вре ме про це на да ће та да шња ЕЕЗ (Два на е сто ри ца) 
би ти пре тво ре на у „твр ђа ву Евро пу“, ко ја ће САД и Ја па ну 
оне мо гу ћи ти при ступ Ве ли ком Тр жи шту. За то Аме ри кан ци и 
кре ћу ка Бал ка ну, па се ту по ја вљу ју њи хо ви бро до ви на ула
зу у Ја дран. У ре ги о ну је Ју го сла ви ја, по при вред ној и по ли
тич кој ор га ни за ци ји дру штва убе дљи во нај бли жа европ ској 
ин те гра ци ји, па ти ме пред ста вља за Аме ри кан це по тен ци јал
ну тач ку де ста би ли зо ва ња Евро пе, но во стра те гиј ско бој но 
по ље у не ви дљи вом су ко бу са Евро пом на рас кр шћу ми ле
ни ју ма. Та да шње на чел не из ја ве, слич не аме рич ким, да су за 
це ло ви ту Ју го сла ви ју, би ле су пу ка ди пло мат ска ру ти на. То је 
би ла ин ди рект на стра те ги ја ве ли ких си ла, што под ра зу ме
ва да су ве ли ки ра то ви оне мо гу ће ни за до глед но вре ме, али да 
они ма ли, ло кал ни, мо ра ју да тра ју, да се пот хра њу ју, би ли 
они по ли тич ки, или пра ви. Аме ри кан ци ма су би ле по треб не 
ти ња ју ће ва три це на Бал ка ну, а срп ски про стор и анар хич ни 
мен та ли тет Ср ба олак ша ва ли су стра те гиј ским ана ли ти ча ри
ма кре и ра ње сце на ри ја. Ка да су у све уне ли и шип тар ско  ал
бан ски про блем, Ср би су из ро ни ли у фак тор ге о по ли тич ког 
ша ха овог де ла Евро пе. 

Та ко и у 2008. Аме ри кан ци ис ка зу ју стра те гиј ску за ин
те ре со ва ност за наш про стор. У но ви је вре ме, и Ру си се по ла
ко по ја вљу ју на овој стра те гиј ској сце ни. Сре ди ном Де ве де се
тих, пре ко ву ко вар ских ада на Ду на ву, ко је су Хр ва ти до би ли 
по сле свог от це пље ња од Ју го сла ви је, док су Ср би гле да ли 
пут КиМа, Аме ри кан ци су већ пу ну де це ни ју ис пу ни ли Ци
ли ги но про ро чан ство  по пр ви пут у исто ри ји су из би ли на 
Ду нав, и ту ће у до глед ној бу дућ но сти и оста ти. 

Још од 1990 се ра ди на до вр ша ва њу стра те гиј ског учвр
шћи ва ња аме рич ке по зи ци је, вој ним при прем ним ра до ви ма на 
„ ју жном срп ском фрон ту  Ко со ву, тр бу ху Ср би је”. То је и део 
аме рич ке grand stra tegy. Ко смет спа да у део ар ти ку ли са ња Во
ди ча за пла ни ра ње од бра не (De fen se Plan ning Gu i dan ce) и На
ци о нал не вој не стра те ги је (Na ti o nal Mi li tary Stra tegy). 

По Во ди чу, Аме ри кан ци су по пр ви пут го спо да ри стра
те гиј ске свет ске сце не, и дик ти ра ју све ту на од лу чу ју ћи на
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чин. А њи хо ва пред ста ва све та фо ку си ра се на зо не Бли ског 
Ис то ка, Еуро а зи је и Евро пе. Ре до след ни је про ме њен ни у 
2008. го ди ни. 

За наш про стор овај кон цепт зна чи ства ра ње но ве без
бед но сне ар хи тек ту ре Ју го и сто ка Евро пе, у ко јој је Ср би ји 
на ме ње на муч на по зи ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе. 
Сто га ни је би ло за чу ђе ње ва шинг тон ско глу во и сле по фор
си ра ње вој них при пре ма за Ко смет, још од 1990. По др шка 
Ал бан ци маШип та ри ма би ла је го то во отво ре на свих ових 
го ди на.451

За про те клих по ла ве ка, Ва шинг тон је по тро шио на 
одр жа ва ње пер фор ман си свог вој ног еста бли шмен та бли зу 
20 би ли о на до ла ра.452 Аме ри ка, за хва љу ју ћи овим мон стер
бу џе ти ма и мо же да при ме њу је „аме рич ки на чин во је ва ња“ 
(Ame ri can Way of War). Он под ра зу ме ва ду ги при прем ни пе
ри од на го ми ла ва ња сна га, тех ни ке и људ ства, и удар тек ка
да по у зда на про це на по твр ђу је да по сле њи хо вог уда ра не ће 
би ти зна чај ног од го во ра не при ја те ља, об зи ром да је срав њен 
са зе мљом. 

Зна чај но је да аме рич ки рат ни ко ле џи, као и елит не 
шко ле вој ног ко ман до ва ња, сво ју док три ну све ви ше усме ра
ва ју ка Тре ћем све ту, по сле па да Бер лин ског зи да. Аме рич ка 
без бед но сна стра те ги ја све ви ше па жње по све ћу је те обла сти 
„ ко је ка рак те ри шу не ста бил ност, че сто анар хи ја, не мо гућ
ност ин сти ту ци о нал ног вла да ња на за пад ни на чин, еко ном
ско на за до ва ње, еко ло шко по гор ша ва ње, итд.“

Је дан од струч ња ка за свет ску без бед ност, Сти вен Мец 
(Metz), сво је вре ме но је на ја вио у Тре ћем све ту по ја ву тзв.  
„тра ка“ на сил них ре ги о на, где је не мо гу ћа власт. На зи ва их 

451 То ком Де ве де се тих, чак су и аме рич ке ТВ ста ни це, по пут CBSa, „по кри ва ле“ 
ак тив но сти шип тар ске ге ри ле. Сни ма ли су ре пор та же пра те ћи кон во је на 
ко њи ма, пре ко ал бан ских вр ле ти, на срп ску те ри то ри ју. Ко њи су но си ли на
о ру жа ње и го ди на ма је и та ко при пре ман и снаб де ван срп ски ју жни фронт. 
Ва шинг тон ни је био про тив не за ви сно сти ни ка да. 

452 Џон Д. Стајн бру нер из „Бру кинг са“ је сре ди ном Де ве де се тих тим по во дом 
на пи сао: „ Ни јед на по сто је ћа вој на си ла не мо же да оправ да сте пен спрем
но сти ко ји ми на сто ји мо да очу ва мо. Наш зва нич нио го ди шњи од брам бе ни 
бу џет је пет пу та ве ћи од би ло ко је дру ге зе мље, и ве ћи од ком би но ва их бу џе
та свих ве ћих зе ма ља са ко ји ма фор мал но ни смо у са ве зни штву, и са њи ма 
би смо, ра зу мљи во, мо гли да до ђе мо у су коб. Ком би но ва ни зва нич ни бу џе ти 
од бра не Ру си је, Ки не, Ира на, Ира ка, Си ри је, Ли би је, Ин ди је и Се вер не Ко ре је, 
на при мер, из но се 20% аме рич ког.“ 
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„др жа ва ма ко је су ома ну ле „, у ко ји ма је до шло до „сло ма ре да 
и ци вил не ад ми ни стра ци је“. Још по чет ком про шле де це ни
је Мец је, за ни мљи во је, на ја вљи вао „зе мље са де ло ви ма сво је 
те ри то ри је ко је су пер ма нент но ван вла ди не кон тро ле“.453 

Без окле ва ња ка жи мо: и КиМ, и Ср би ја, и дру ги де ло
ви ексЈу го сла ви је, би ли су свр ста ни у ову ка те го ри ју. У том 
одав но на ја вљи ва ном мо ди фи ко ва њу стра те ги је пре ма Тре
ћем све ту, Аме ри кан ци су и ви де ли да ће уме сто ве ли ких 
рат них су ко ба, све ви ше до ла зи ти до „офан зив них и де фан
зив них ми си ја“ аме рич ке ар ми је.454 За то су и од ре ђе не до ми
нант не гра не бу ду ће аме рич ке ар ми је: сна ге за спе ци јал не 
опе ра ци је, вој на по ли ци ја, вој на оба ве штај на слу жба, ави ја
ци ја, ар ти ље ри ја и ва зду шна од бра на. 

Овом кон цеп ту су ко ба ни ског ин тен зи те та (Low In
ten sity Con flict  LIC), Аме ри кан ци су на мно ге на чи не да ва ли 
прак тич ну, оглед ну ди мен зи ју на ексју го сло вен ском про сто
ру у про те клих го то во две де це ни је. А кон цепт под ра зу ме
ва и од луч ну по др шку чла ни ца Али јан се (и Не ма ца, „удар не 
пе сни це САД“). Не тре ба пре не бре га ва ти као је сна га њи хо
вог уда ра огром на. Њи хо ви бу џе ти, на о ру жа ње, тех но ло ги ја, 
има ју моћ да раз о ре и знат но ве ћа под руч ја но што је тра ди
ци о нал но не ди сци пли но ва ни срп ски про стор.

Од 1998., пред бом бар до ва ње Ко со ва и Ме то хи је и чи
та ве Ср би је, ка да су у пра ву би ли они ко ји су сма тра ли да од 
Ру са не тре ба оче ки ва ти по моћ, стра те гиј ска сце на се огром
но из ме ни ла. Ства ри не мо ра ју да бу ду по Ср бе ире вер зи бил
но цр не, и по ред свих пер фор ман си Аме ри ке. Та ко је, у са
мо јед ном слу ча ју  да Ру си ја стра те гиј ски, вој но, еко ном ски, 
уви ђа ов де соп стве не ко ри сти на спрам аме рич ке стра те ги је. 
Да је спрем на да Ср би ма ду го роч но обез бе ђу је енер ген те по 
по вла шће ној це ни, а да не на ста ње не де ло ве Ср би је на ста ни 
сво јим ра кет ним си сте ми ма, ко ји би ућут ка ли мо мен тал но 
све ду го го ди шње на па де спо ља, па и пре ки ну ли са прет ња ма 
о еко ном ским и дру гим санк ци ја ма. 

453 Ви де ти: Не дељ ник Ар гу мент, 12. 10. 1988. 

454 Офан зив не ми си је су: ху ма ни тар на и еко ло шка по моћ и ин тер вен ци је, уда
ри ка жња ва ња не при ја те ља, или за рад ја ча ња ме ђу на род них ак ци ја, као и 
тра ди ци о нал не спе ци јал не опе ра ци је. Оне под ра зу ме ва ју и кон тро лу ими
гра ци је, ан ти те ро ри зам, за шти ту сна га за вре ме еко ло шких и ху ма ни тар них 
ми си ја, као и стра те гиј ску од бра ну пр тив оруж ја ма сов ног уни шта ва ња. 
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И дру ги моћ ни ге о е ко ном ски, пре све га  до ла зак Ки не 
на наш про стор. Ка ко би овај тан дем, тра ди ци о нал но при ја
тељ ски рас по ло жен пре ма на ма, мо гао ла год но да се укли ни 
и одав де (пре све га Ки на) кре ну на Евро пу. За и ста, је ди но пи
та ње на ко је срп ска др жа ва мо ра да са зна по у здан од го вор: 
ко ли ко је уоп ште из ве сно да Ру си ја ста ви под без бед но сни 
ки шо бран Ср би ју? Мо же ли Ср би ја, и ко јим га ран ци ја ма, да 
при ву че Ру си ју да јој бу де бал кан ски Изра ел, баш као Изра ел 
Аме ри ци на Бли ском Ис то ку? На За па ду се одав но про це њу је 
да Мо сква же ли да по но во узме под сво је „бли ско ино стран
ство“. У сва ком слу ча ју, пи та ње до ти че др жа ве Парт нер ства 
за мир НА ТОа. Ру си ја мо же ре ал но да уско ро бу де чак и у 
по зи ци ји не ке вр сте но во и зра ња ју ћег во ђе По кре та не свр
ста но сти ко је до жи вља ва соп стве ну ре не сан су са енер гет
ском кри зом. 

IX. 6. Но ва ба за на ме ње на „очу ва њу де мо кра ти је,“  
наф те и га са

Аме рич ка ба за „Бонд стил“ је по че ла да се гра ди још у 
ју ну 1999. „Бонд стил“ омо гу ћу је са да ва зду шну моћ Аме ри ци 
у окви ру ла ке удар не дис тан це (wit hin easy stri king dis tan ce) до 
наф том бо га тог Бли ског ис то ка и Ка спиј ског мо ра, као и до 
Ру си је. Од Ви јет нам ског ра та ово је нај ве ћа из гра ђе на аме
рич ка ба за, са око 7.000 вој ни ка. Гра ди ла ју је нај ве ћа ком
па ни ја за град њу аме рич кој вој сци, Hallybur ton’s KBR. Њен 
ге не рал ни ди рек тор био је та да Дик Чеј ни. За ни мљив де таљ 
је пи са ње днев ни ка Was hing ton Post, пи ше пре бом бар до ва
ња Ју го сла ви је 1999: „Са ра сту ћом крх ко шћу Бли ског ис то ка, 
на ма ће тре ба ти ба зе и пра ва на пре ле та ње на Бал ка ну, да 
би смо за шти ти ли наф ту Ка спиј ског мо ра.”

Ру ски ана ли ти чар Дми триј Вос ко бој ни ков уоста лом и 
сма тра да је наф то вод кључ ни раз лог оти ма ња КиМа. Ту је 
пред ви ђен тран сбал кан ски наф то вод, по знат и као АМ БО 
(Ал бан ско–ма ке дон скобу гар ска нафт на кор по ра ци ја). Вос
ко бој ни ков ука зу је на за ни мљив де таљ тим по во дом: АМ БО 
је ре ги стро ван у – САД.455 Ње го ва функ ци ја је пре нос наф

455 Је дан од ак ци о на ра је адво кат ска кан це ла ри ја „Whi te and Ca se“, у ко јој је спе
цо и јал ни са вет ник Бил Клин тон.
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те (од 2011. го ди не) из Кап сиј ског мо ра, пре ко лу ке Бур гас у 
Бу гар ској, до ал бан ске лу ке Вле ра, и ко нач но бро до ви ма до 
Ис точ не оба ле САД. Тај про је кат је за по чет још 1996. го ди не, 
у ре жи ји ен гле ске ћер ке ком па ни је Hal li bur ton (Чеј ни), Brown 
and Ro ot Energy Ser vi ces. Про јек ци је су та да го во ри ле да наф
то вод има го ди шњи про мет од 600 ми ли о на до ла ра. 

Бонд стил је пр ви у лан цу ба за гра ђе них то ком ове де
ка де. Аме ри кан ци су из гра ди ли и ба зе у Ма ђар ској, Бу гар ској 
(јед на од нај зна чај ни јих), у Бо сни, Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји. 
Зе мља на ко јој је из гра ђе на ба за је ме ђу тим и да ље ле гал но 
вла сни штво Ср би је. И на ла зи се у ме тар тач но сме ште на на 
стра те гиј ској Цви ји ће вој ли ни ји. 456 За пад на Али јан са је оку
пи ра њем Ко сме та, Тр бу ха Ср би је, ка ко је то го во рио ве ли ки 
про фе сор Ми ло ван Ра до ва но вић, и фи зич ки овла да ла срп
ском стра те гиј ском жи лом ку ца ви цом на не за у ста вљи вом 
про до ру ка Бе о гра ду, ли ни јом Бу ја но вац  бу гар ска гра ни ца, 
про сто ра од око 50 км ва зду шне ли ни је.457 

„Уса мље на су пер си ла“ (Lo nely Su per po wer), ка ко Са мју
ел Хан тинг тон де фи ни ше САД, за о кру жи ла је по јас Ју го и
сто ка Евро пе на ге о стра те гиј ском пла ну.458 Нај пре је за по
се ла Ја дран, још по чет ком ра та у ексЈу го сла ви ји. По том су 
јој Хр ва ти и Му сли ма ни, уз аме рич ку све срд ну ло ги стич ку, 
вој носа ве то дав ну, чак и уз ди рект ну ге не рал ску пен зи о нер
ску и пла ће нич ку по моћ, ге не ра ла са три и че ти ри зве зди це, 
обез бе ди ли Ку пре шку ви со ра ван.459 До би ли су и под зем ни 
аеро дром у Би ха ћу. Из би ли до Ву ко ва ра, и та ко пр ви пут у 
исто ри ји сти гли ди рект но на Ду нав на стра те шкој тач ки Ка
пи је Ју го и сто ка, ка ко су не мач ки ге о по ли ти ча ри на зи ва ли 

456 Цви ји ће ва ли ни ја: Ли ни ја Ва ло на  Ско пје  КиМ – Ср би ја  Ду нав. Ова стра
те гиј ска ли ни ја до жи вља ва ре не сан су свог зна ча ја по сле чи та вог ве ка нео
прав да ног стра те гиј ског за пећ ка. 

457 Пред рат у Ју го сла ви ји, 1991. го ди не, фран цу ски ге о граф Ми шел Рукс, ина че 
ве ли ки при ја тељ шип тар ског на ро да, ре као ми је у ин тер вјуу: „У слу ча ју на
па да, овај про стор се не мо же бра ни ти“.

458 Ви де ти: Sa muel P. Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer,“ Fo re ign Af a irs, March/
April 1999

459 MPRI, Glo bal Pro vi der of In te gra ted Tra i ning & Se cu rity So lu ti ons. Реч је о при
ват ној фир ми пен зи о ни са них аме рич ких ге не ра ла, ко ји че сто са ра ђу ју са 
Пен та го ном и Стејт де парт мен том у „на ме та њу де о кра ти је“ пла не том. До
ка за на је њи хо ва уме ша ност на стра ни Хр ва та, Му сли ма на и Шип та ра у гра
ђан ским су ко би ма у ексЈу го сла ви ји. Гле да но из срп ске пер спек ти ве  зло чи
нач ка аме рич ка па ра вој на фир ма. И да ље се са њи ма су ди јед на гру па срп
ских исе ље ни ка у САД. 
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наш ва жан стра те гиј ски про стор. Аме ри кан ци су ве о ма бли
зу да оства ре оно о че му су Нем ци са ња ли ви ше од сто го ди
на: нај пре на чи ни ти од ре ги о на от пад, ру ше ви не ма лих др жа
ва (kle in sta at ge rum pel), ка ко би се из ра зио Хи тлер. По том, уз 
прин цип све при сут ни је фи ло зо фи је огра ни че ног су ве ре ни
те та на ци ја, на пра ви ти но ви „ве ли ки при вред ни про стор“ 
(gros swirtschaft sra um), ка ко је го во рио Ра у шнинг. Је ли за и ста 
крај њи до мет при су ства „Бонд сти ла“ на „Цви ји ће вој ли ни
ји“, оства ри ва ње бу ду ћег бал кан ског са ве за по моћ них на ро да 
(hil fsvol kern), опет по Ра у шнин гу? 460

Са ма од лу ка да се бом бар ду је Ју го сла ви ја (за пра во Ср
би ја са КиМом, док је Цр на Го ра углав ном из у зе та из ка жња
ва ња, осим рет ких вој них ме та ВЈ на ње ној те ри то ри ји), до
не та је у пу ном је ку при пре ме про сла ве 50. го ди шњи це Али
јан се.461 Та да се озва ни ча ва и „Al li an ce’s Stra te gic Con cept“,  
Стра те гиј ски кон цепт Али јан се. То је на ста вак стра те гиј ског 
кон цеп та до го во ре ног у Ри му 1991., с тим што вер зи ја из 1999. 
oјачава став да, ако же ли да из др жи као ви тал на ор га ни за ци
ја, НА ТО тре ба да је спре ман да од го во ри на но ве прет ње и 
„до при не се ста бил но сти у ре ги о ну“, као и да на ста ви сво ју 
при мар ну ми си ју од бра не члан ства, ка ко је на гла ше но у чла
ну 5 НА ТО По ве ље. Ср би су се Аме ри кан ци ма, кон флик ти ма 
у Хр ват ској и БиХ, па по том са Ал бан ци маШип та ри ма на 
КиМ, баш на ме сти ли да те сти ра ју ужи во сво ју но ву док три
ну, да пр вен стве но де мон стри ра ју одр жа ње сво је ко хе рент
но сти.462 

Нај че шће пре ћут ки ва но пи та ње од ауто ра ко ји се ба ве 
ге о по ли ти ком је сте Но ва Јал та. Не зна мо по у зда но је ли она 
за пра во пот пу но пре да та Аме ри кан ци ма, а ако ни је, и по ред 
„Бонд сти ла“, до кле је гу бер Ру са? За пра во је не ре ал но да су 
Ру си пот пу но од у ста ли, по сле по след њег ви дљи вог, а крат ког 
де мон стри ра ња не ка кве си ле, за у зи ма ње аеро дро ма „Сла ти

460 Ове зна чај не пој мо ве не мач ке ге о по ли ти ке из пр ве по ло ви не ХХ сто ле ћа, ау
тор је одав но пре у зео од Бо ра Ми ше љи ћа, јед ног од осни ва ча Цен тра за ге о
по ли тич ке сту ди је “Ју го и сток“.

461 У то вре ме при ма ју се но ве чла ни це и се ти мо се сце не  ма ке дон ски пред
сед ник Ки ро Гли го ров се ди, као Ти то ва узда ни ца, уз Клин то на, при су ству је 
тој све ча но сти, док Ср би ју Аме ри кан ци за си па ју бом ба ма са оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом. Ни ка да се ова ма ке дон ска сра мо та не ће за бо ра ви ти у Ср би ји. 

462 Ви де ти: Joyce P. Ka uf man, „NA TO and the For mer Yugo sla via: Cri sis, Con flict 
and the Atlan tic Al li an ce „, The Jo ur nal of Con flict Stu di es, Vol. XIX No. 2, Fall 
1999.
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на“ код При шти не, по сле че га су се по ву кли. Ру ска ба за за 
овог ауто ра оп ште ни је нео ства ри ва на срп ском тлу. Ако мо гу 
Аме ри кан ци не по зва ни, мо гу ли Ру си по зва ни? Јед на је ди на 
је ди ни ца ан ти ра кет ног си сте ма То пољМ, до не ла би стра
те гиј ско рас те ре ће ње Ср би ји и те шко да би на па ди на Ср бе 
по том би ли као де це ни ја ма до са да. То је, сма тра аутор, кључ
ни мо ме нат стра те гиј ског раз ре ше ња без из ла за Ср ба, ко ји 
за си гур но не же ле у са ве зни штво са они ма ко ји су ура ном 
по на шим гла ва ма оса ка ти ли срп ски на род за ду ги пе ри од у 
бу дућ но сти. 

Ру ски ана ли ти чар Дми триј Вос ко бој ни ков уоста лом и 
сма тра да је наф то вод кључ ни раз лог оти ма ња КиМа. Ту је 
пред ви ђен тран сбал кан ски наф то вод, по знат и као АМ БО 
(Ал бан ско–ма ке дон скобу гар ска нафт на кор по ра ци ја). Вос
ко бој ни ков ука зу је на за ни мљив де таљ тим по во дом: АМ БО 
је ре ги стро ван у  САД.463 Ње го ва функ ци ја је пре нос наф
те (од 2011. го ди не) из Ка спиј ског мо ра, пре ко лу ке Бур гас у 
Бу гар ској, до ал бан ске лу ке Вле ра, и ко нач но бро до ви ма до 
Ис точ не оба ле САД. Тај про је кат је за по чет још 1996. го ди не, 
у ре жи ји ен гле ске ћер ке ком па ни је Hal li bur ton (у ко јој сво је 
зна чај не функ ци је има Дик Чеј ни), Brown and Ro ot Energy Ser
vi ces. Про јек ци је су та да го во ри ле да наф то вод има го ди шњи 
про мет од 600 ми ли о на до ла ра. 

IX. 7. Аме ри кан ци, ислам, Шип та ри и КиМ 

Пла не ри аме рич ке стра те ги је у Ва шинг то ну го ди на ма су 
су ге ри са ли, а вла да спро во ди ла то ле рант ну по ли ти ку пре ма 
ислам ским зе мља ма и по пу шта ње, где год је мо гу ће. На рав но, 
на ште ту ма лих на ро да, по пут срп ског. Ко смет ска дра ма мо ра 
се по сма тра ти и кроз ова кву при зму, јер је та ко ја сни ја отво
ре на по др шка Аме ри ке се це си о ни сти ма на Ко сме ту.

Ма ли при мер из вре ме на пу них НА ТОпри пре ма за 
на пад на Ср би ју, кра јем 1998. Срп ски ме ди ји су пу ни ве сти 
о на па ди ма УЧК на срп ску по ли ци ју ши ром Ко со ва и Ме то
хи је. По ред оста лог, за бе ле жи ли су де таљ да су, за хва љу ју ћи 
аме рич ким ди пло ма та ма на те ре ну, Шип та ри кра јем но вем

463 Је дан од ак ци о на ра је адво кат ска кан це ла ри ја “Whi te and Ca se”, у ко јој је спе
ци јал ни са вет ник Бил Клин тон.



Зоран Петровић Пироћанац

286

бра 1998. осло бо ди ли ин спек то ра МУПа По ду је во. Др жао је 
ОВК срп ског ин спек то ра, на срп ској те ри то ри ји(sic!) у свом 
за тво ру (sic!), ко ји је тек 2 км (та ко пи ше “По ли ти ка”) код 
По ду је ва.464 Још је са мо не до ста ја ло да се до го ди Ко со ва, па 
да Ср би схва те ка кве за ко ни то сти и то ко ви гло бал не стра те
ги је ути чу на аме рич ко ви ђе ње ко нач ног ре ше ња ко смет ског 
пи та ња.

Углед ни ко мен та тор Ро зен тал је, апри ла 1996. го ди не, 
отво ре но го во рио о то ме „да је Клин тон тај но од лу чио 1994. 
го ди не да до зво ли Хр ват ској да по ста не отво ре на ауто стра
да за ис по ру ке иран ског оруж ја и вој них тре не ра за му сли ман
ску бо сан ску вла ду, ко ја је та да у ра ту са бо сан ским Ср би
ма.” Та ко је, ка же Ро зен тал, „Клин тон отво рио пут Те хе ра ну 
да оства ри ствар ко ју је нај ви ше же лео из бо сан ског ра та, 
исто оно што је нај ви ше пла ши ло Евро пља не  ми ли тант ну 
ислам ску иран ску ба зу у Евро пи. Иран је бр зо ус по ста вио те
ро ри стич ки цен тар и тач ку рас по де ле  и по ли тич ки рај у 
Евро пи, у нај не ста бил ни јој обла сти Кон ти нен та”.465

Осим Ро зен та ла, о ово ме је пу но пи сао и ин ге ни о зни 
оба ве штај ни изра ел ски струч њак Јо сеф Бо дан ски, и не ко ли
ци на дру гих аме рич ких и свет ских струч ња ка за ислам ски 
свет. Иран ци и ми ли тант ни ислам су се на шли и на на шем 
тлу, и од БиХ су се као ку га про ши ри ли на Ал ба ни ју и Ко
смет, као и на Ма ке до ни ју, хте ли то по ли ти ча ри ре ги о на да 
при зна ју, или не. Раз ло зи овог при пу шта ња исла ми стич ког 
кон цеп та у европ ски за бран има сва ка ко свог об ја шње ња у 
гло бал ној стра те ги ји нај моћ ни је др жа ве све та.

Од вре ме на Бу ша, аме рич ка ви зи ја спољ не по ли ти
ке је, ка ко пи ше Деј вид Хен дрик сон, „ује ди ње ње уни вер зал
них аспи ра ци ја и вој не си ле”. Постхлад но ра тов ски свет ко
ји Аме ри ка та да ви ди у XXI ве ку, за сни ва ће се, пред ви ђа ју 
број ни ауто ри, на си сте му гло бал не рав но те же си ле, са глав
ним игра чи ма: САД, ЕУ, Ру си јом, Ја па ном, Ки ном, Ин ди јом и 

464 Ви де ти: Ар гу мент, 17. де цем бар 1998. Мо гу ли Аме ри кан ци да за ми сле да 
се та ко не што де си у њи хо вој зе мљи, не где у Ајо ви, или Тек са су? Мо гу је
ди но да се кр сте ка да на те ле ви зи ји при су ству ју ели ми на ци ји сек те, ко ја се 
забарикадиrала на свом има њу. По што ни су хте ли да пу сте ФБИ на има ње, 
по че ли су да пу ца ју из свог рас по ло жи вог оруж ја на пред став ни ке За ко на. 
Он да је сти гла аме рич ка вер зи ја на ре ђе ња: „Раз ва љуј!“ Спе ци јал ци су упа ли 
на има ње и по би ли све жи во! На рав но, до да нас ни ко ни је од го ва рао за ко
манд ну од го вор ност за овај ма са кр аме рич ких гра ђа на у за ба че ном Ва коу.

465 Ви де ти: A. M. Ro sent hal, The New York Ti mes, April 1996.
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ислам ским све том. Аме ри кан ци ће сву да пр вен стве но бра ни
ти уни ла те рал не аме рич ке ин те ре се, и то пре све га у три зо не 
од нај ве ћег зна че ња за САД: Евро пи, Ја па ну и За ли ву.

У За ли ву, опет, са тра ју ћим про бле мом са Ира ком, па
ра лел но је још већ бри га „ин те гри стич ка исла ми стич ка си
ла Иран, сле де ћа зло ћа свет ског си сте ма,” ка ко де фи ни шу 
не ки за пад ни ана ли ти ча ри. Струч ња ци за Бли ски Ис ток већ 
го то во де це ни ју упо зо ра ва ју да ће Иран сва ког ча са по ста ти 
ну кле ар на си ла, што би ла ко по том мо гло да до ве де до пла
не тар ног ха о са, об зи ром на фа на тич ност те о крат ске иран ске 
др жа ве. С пра вом се до во де у сум њу „па ци фи стич ке на ме ре 
Те хе ра на” ка да је у пи та њу раз вој ну кле ар ног про гра ма, јер, 
твр де струч ња ци, екс пло а ти са ње бо га тих на ла зи шта при род
ног га са у и око Ира на је знат но јеф ти ни је не го раз вој ну кле
ар не енер ги је.

Оспо ра ва ни и хва ље ни про фе сор Са мју ел Хан тинг
тон, го во рио је сво је вре ме но у Па ри зу на ме ђу на род ној кон
фе рен ци ји струч ња ка за гло бал не про бле ме. Убро јао је, ме ђу 
че ти ри до ми нан те ме ђу на род них су ко ба у пр вој че твр ти ни 
XXI сто ле ћа, и „ислам ско из ви ра ње и моћ но ус пи ња ње Ки
не, ко ји чи не нај ве ће иза зо ве за За пад и ме ђу на род ни по ре дак 
ста вљен под ње го во окри ље”. На Ки син џе ро ву прог но зу да ће 
у XXI ве ку по сто ја ти скуп ба рем 6 глав них си ла: САД, Евро па, 
Ки на, Ја пан, Ру си ја и ве ро ват но Ин ди ја, Хан тинг тон при до
да је „ва жне ислам ске др жа ве”. „Њи хов стра те гиј ски по ло жај, 
га ло пи ра ју ћа де мо гра фи ја, зна чај ни нафт ни ре сур си, ће им 
пру жи ти ре ал ни ути цај у во ђе њу свет ских по сло ва”.

Је дан од бо љих аме рич ких по зна ва ла ца ислам ског све та 
и „Лу ка кри зе” је сте Едвард Џе ре џи ан, бив ши ам ба са дор САД 
у Изра е лу и Си ри ји, бив ши по моћ ник др жав ног се кре та ра за 
бли ско и сточ не по сло ве, и про фе сор на Рајс Уни вер зи те ту 
(Ин сти тут Џејмс Беј кер III за jавну по ли ти ку). Џе ре џи ан 
нај бо ље из ра жа ва аме рич ку за бри ну тост за раз вој си ту а ци је 
у ислам ском све ту и при мер ње го вих сту ди ја је до бро об ја
шње ње за што Аме ри кан ци на срп ском про сто ру ву ку про
му сли ман ске по те зе, од Бо сне до Ко сме та. Аме ри кан ци про
у ча ва ју пом но та ко зва ни „Лук кри зе”, огром ни про стор ко ји 
об у хва та Бал кан, Кав каз, Се вер ну Афри ку, Бли ски Ис ток, и 
Цен трал ну и Ју жну Ази ју. Џе ре џи ан упо зо ра ва „да САД мо
ра ју да при зна ју ка ко за бри ња ва ју ћа про ли фе ра ци ја ло кал них 
и ре ги о нал них кон фли ка та у Лу ку пре ти ве ли ким, чак ви тал
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ним ин те ре си ма САД.” Он ука зу је и на „кри тич ни ге о граф ски 
фак тор да се у Лу ку кри зе на ла зе ве ли ке ре зер ве наф те и при
род ног га са и тач ке ис по ру ке наф то во да и га со во да. Ми мо ра
мо да узи ма мо у об зир ка кав ути цај има су коб у овом ре ги о ну 
на снаб де ва ње енер ги јом, енер гет ску без бед ност, и це не”.466

У вре ме Џе ре џи а но ве функ ци је по моћ ни ка др жав ног 
се кре та ра САД су ела бо ри са ле по ли тич ки при ступ Исла му, и 
то је оста ла зва нич на аме рич ка по ли ти ка и по сле Бу ша, до да
на шње Клин то но ве по ли ти ке. Џе ре џи ан твр ди да „вла да САД 
не ви ди ислам као још је дан „изам” ко ји се су прот ста вља За
па ду, или је прет ња свет ском ми ру”. Ме ђу тим, ислам ске зе
мље су на Кар тум ској кон фе рен ци ји у Су да ну, 1995. го ди не 
про це ни ле да је об но ва Исла ма као по ли тич ке сна ге иза зва ла 
За пад и по себ но САД, да „тре ти ра ју Му сли ма не као не при
ја те ље у но вом хлад ном ра ту”. На то је Џе ре џи ан у свом есе ју 
„По ли ти ка Сје ди ње них др жа ва пре ма Исла му и Лу ку кри зе”, 
опо вр гао ове ислам ске тврд ње: „Обич ним ре чи ма, ре ли ги ја не 
од ре ђу је, по зи тив но или не га тив но, при ро ду на ших од но са 
са дру гим зе мља ма. На ша сва ђа је са екс тре ми змом per se, и 
на си љем, не ги ра њем, не то ле ран ци јом, за стра ши ва њем, при
ну дом, и те ро ром ко ји их пра ти”.467 Он пре по ру чу је САД да 
бо ље ду бин ски про у чи сло же ност сна га на сце ни у Лу ку кри
зе, ка ко би се ство ри ла осно ва за ре а ли стич но и ефект но по
ли тич ко пла ни ра ње и фор му ли са ње. Пре по ру чу је по ве ћа ну 
по моћ уме ре ним ислам ским вла да ма.

За ни мљи во је за тре ну так под се ти ти на ру ско ви ђе ње 
истог про бле ма. Ве ли ки струч њак за ислам ски свет, Јев ге ниј 
При ма ков, пи ше: „Ру си ја се не су прот ста вља исла му. Ми не 
ста вља мо знак јед на ко сти из ме ђу ислам ског фун да мен та ли
зма и ислам ског екс тре ми зма... Од су ство та кве ди фе рен ци
ја ци је ту че по исла му, а то је не до пу сти во... Ту и та мо има 
по ку ша ја да се ислам ски свет свр ста у не при ја те ље са вре ме
не ци ви ли за ци је, што је ап со лут но не до пу сти во.” Иза ста ва 
му дрог по ли тич ког ву ка При ма ко ва ви ди мо по ли ти ку Ру си
је, окру же не ислам ским све том (и њи хо вом наф том и га сом) 
са свих стра на. Ов де тре ба при до да ти три јум ви рат си ла ко
ји је већ би ла у раз ра ди  осо ви на Њу Дел хи  Мо сква  Те
хе ран, ко ја чи ни нер во зним Ва шинг тон и Евро пу. По тен ци

466 Ви де ти: Ар гу мент, 1. и 7. де цем бар 1998.

467  Ibid.
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јал но при до да ва ње осо ви ни и Пе кин га, чи ни свет ску сце ну 
не пред ви дљи вом у XXI ве ку. Ислам ске зе мље, пре свих Иран, 
игра ју у овом но вом пре гру пи са ва њу, из у зет но ва жну уло гу.

За то сматрамo да је и по ли ти ка Ру си је пре ма Ко сме ту 
ве о ма слич на аме рич кој. Ни шта зна чај но Ср би ни су ни мо
гли да оче ку ју свих про те клих го ди на „на те ре ну“ КиМа од 
Ру са, јер су Ру си од у век па зи ли да не љу те Ислам ску кон фе
рен ци ју. Аме ри ка у од но си ма са ислам ским све том има по ли
ти ку фа во ри зо ва ња у ме ди ји ма уме ре них лич но сти, за го вор
ни ке то ле рант ног исла ма. 

Аме ри кан ци има ју чак оби чај да Евро пља не ви де као 
жр тве по ли тич ке ми о пи је ка да тре ти ра ју ислам ска пи та ња. 
И Џе ре џи ан на при ме ру Бо сне, кри ти ку је Евро пу, што по
твр ђу је на ше ви ђе ње аме рич ке по ли ти ке по пу шта ња исла му 
сву да где је мо гу ће (ако ни је на те ри то ри ји САД, или у њи
хо вим ам ба са да ма). Ка же овај ди пло ма та од ка ри је ре: „Не ки 
Евро пља ни, уме сто да ви де ства ра ње та квог бо сан ског ен ти
те та у Евро пи као при ли ку за мул ти кул тур ни кон такт и 
мост за му сли ман ски свет иза, ви де ли су Бо сну јед но став но 
као ислам ску прет њу”.

На дру гој стра ни, у окон ча њу арап скоизра ел ског су ко
ба је за Аме ри кан це и шан са да рас те ре те ан тиза пад њач ко 
осе ћа ње код Му сли ма на це лог све та. Ва шинг тон ски пла не ри, 
по пут Џе ре џи а на, уве ре ни су да је сре ђи ва ње па ле стин ске др
жа ве (тач ни је  про гла ше ње Је ру са ли ма за глав ни град Ара
фа то ве Па ле сти не), ко нач на це на за мир на Бли ском Ис то ку. 
Изра ел пла ћа свој део це не аме рич ке по ли ти ке пре ма ислам
ском све ту, бу ше њем сво је ма ле не те ри то ри је број ним арап
ским ен кла ва ма.

Шип тар ски стра те зи ве о ма до бро по зна ју све ове од но
се и нај при род ни је се уба цу ју у про стор ко ји им се пру жа већ 
ду жи низ го ди на. Они су, без об зи ра шта при ча ли њи хо ви ли
де ри, део ислам ског све та. Ал ба ни ја је чла ни ца моћ не Ислам
ске кон фе рен ци је, па та мо већ одав но за сту па и дру ги део 
сво је на ци је. У вре ме ну ка да Ва шинг тон по пу шта исла му где 
год је то мо гу ће (осим на те ри то ри ји САД), Шип та ри има ју 
сјај ну стра те гиј ску по зи ци ју. Као и у Бо сни, Уса ма бен Ла ден 
је мо гао да по ма же сво ју му сли ман ску бра ћу, а да Ва шинг тон 
за тва ра очи. Аме ри кан ци су та ко ђе го ди на ма до во ди ли Шип
та ри ма по сма тра че да оси гу ра ју пре ла зну фа зу до ства ра ња 
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шип тар ске др жа ве, глу ми ли су пре го ва ра че код от ми ца Ср ба. 
По сма тра чи су сву сво ју ин фра струк ту ру ста вља ли се це си о
ни сти ма на рас по ла га ње, уче ство ва ли у бес крај ним „игран
ка ма” са не ве штим срп ским пре го ва ра чи ма, и од лич но се 
при ла го ђа ва ли ислам ском на чи ну ра та жи ва ца. Шип та ри су 
има ли стр пље ња ко ли ко год је по треб но, и би ли су си гур ни 
да Аме ри ка ап со лут но сто ји иза њих, ма ка ко да ва ла ути сак 
о сво јој екви ди стан ци у срп ско–шип тар ском кон флик ту. Уз 
ства ра ње Изет бе го ви ће ве му сли ман ске Бо сне и Хер це го ви
не и Ара фа то ве Па ле сти не, об је ди ња ва ње Ко сме та и Ал ба
ни је пред ста вља ће ве ли ку ре ли ги о зна и по ли тич ку по бе да 
УМЕ  све свет ске му сли ман ске за јед ни це. Шта су у та квим 
при ли ка ма он да мо гли да оче ку ју Ср би, ели том обез гла вље
ни, вој нич ки до ку су ре ни Деј тон ским не ви дљи вим и стал ним 
уда ром на вој ску, еко ном ски до ве де ни до африч ког ни воа, 
при том под стал ним уда ри ма ре жим ских ха ра ча, у соп стве
ној зе мљи, при том до крај чи ва ни ле га ли зо ва ном ма фи јом? 
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Уме сто за кључ ка: срп ска „си бир ска ди ле ма“,  
но ва ге о по ли ти ка и стра те гиј ска ин фе ри ор ност  

срп ске др жа ве

Чак и у вре ме дра стич них еко ном ских и по ли тич ких 
дик та та, ка кво је упра во ово на ше, мо ра да по сто ји и ми ни
мум, ис под ко га ви ше ни смо ква лиф ко ва ни као озби љан и 
др жа во тво ран на род. Све док на наш про стор Ру си и Ки не зи 
не уђу знат но ду бље и стра те гиј ски, и еко ном ски, и вој но, не
ће би ти си ле џиј ске про ме не по зи ци ја САД на овом про сто ру. 
Ва шинг тер на др жи Бонд стил, док је око 2.500 Ру са у Прид
ње стро вљу, што је у на шем ком ши лу ку, где чу ва ју пре о ста ле 
ма га ци не оруж ја из со вјет ске епо хе, ка ко је об ја снио Вла ди
мир Пу тин у Мин хе ну, 2007. Ки не зи нам гра де је дан мост на 
Ду на ву, да ју кре ди те, а мо жда ће гра ди ти и ка нал Ду навСо
лун, ко ји је Дру штво аме рич ких ин же ње ра из Њу Џер зи ја са 
ен ту зи ја змом на ме ра ва ла да фи нан си ра још пре Бал кан ских 
ра то ва. Из ра чу нат је и из нос аме рич ког ула га ња за Ка нал  66. 
380.000 до ла ра тог до ба. Та да шња срп ска вла да је чак до де ли
ла кон це си је аме рич ком дру штву „за оба вља ње свих ра до ва 
на те ри то ри ји Ср би је, об у хва ће не про јек том про фе со ра Ста
мен ко ви ћа“ (идеј ни тво рац и про јек тант Во де ног мо ста Со
лунБе о град. Плов ног пу та Мо ра ваВар дар  прим. а.)“468

Сто га и раз ми шља мо на кра ју ове сту ди је о ди ле ма ма 
ко је би, сма тра мо, би ле од ко ри сти у пре по руч љи вој, а код 
Ср ба та ко из бе га ва ној, рас пра ви по ли тич ке кла се, уни вер зи
те та, зна чај них жи ву ћих до си је те ва ца Ср би је, свих ко ји про
ми шља ју пу те ве оздра вље ња Ср би је и за пу ћи ва ња у срећ ни
ју, сми сле ни ју и ко ри сни ју бу дућ ност на шим по ко ле њи ма. 

– Ка ко на те ра ти по ли ти ку кла су на вла сти да при ста
не на при ме ну основ ног прин ци па де мо кра ти је у ва жним 
др жав ним и дру штве ним од лу ка ма  ре фе рен дум. Бри сел ски 
468 Ви де ти: Зо ран Пе то вић Пи ро ћа нац, „Ар гу мен ти: за што Евро а зиј ски са

вез уме сто ЕУ  при мер Ки не“, у: Ср би ја и Евро а зиј ски про стор, збор ник ( 
при ре ди ли М. Сте пић и Ж. Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту дје, Бе о град, 
2013.
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про цес пре го ва ра ња Ср ба и Шип та ра и та мо по стиг ну ти спо
ра зу ми, под ста ра тељ ством ЕУ (Ле ди Ештон), ни шта ван је и 
по де мо крат ским узу си ма исте те ЕУ, ако срп ска др жа ва не 
по ну ди гра ђа ни ма оно што јој је основ на ду жност у ова квим 
окол но сти ма  ре фе рен дум ско из ја шња ва ње гра ђа на хо ће ли 
да пре пу сте сво ју те ри то ри ју и ре сур се Шип та ри ма, ко ји су 
нео дво ји ви део на ци о нал ног кор пу са дру ге др жа ве  Ал ба
ни је? За пре па шћу ју ће је што ни је дан ли дер ЕУ, ни ода кле из 
зе ма ља ЕУ по на о соб, ни ко из та мо шњих по ли тич ких кла са, 
ни је под се тио бу ду ћег кан ди да та фа ми ли је (В. Илић) да не 
сме да пре не бре га ва та кав де мо крат ски ин сти тут ка кав је ре
фе рен дум.

– Да ли су Ру си са САД у ика квом до го во ру око енер
гет ске по де ле пла не тар ног ко ла ча, као и ње го вог ме наџ мен та, 
па та ко мо ра мо да им да мо наш угаљ и стра те гиј ске ру де на 
КиМу?

– Да ли Ру си има ју ве ћи ин те рес у то ме да не ин ста ли
ра ју свој „То пољМ“ у Ср би ји, или да се про сто при ле пе на 
аме рич ко оку пи ра ње ко смет ског про сто ра ко ји нео ме та ни 
др же сво ју jum ping po int по зи ци ју пре ма Евроа зи ји? Или да 
пре пу сте про стор Аме ри кан ци ма у пот пу но сти ?

– Да ли Ру си уоп ште мо гу озбиљ но са Ср би ма да раз го
ва ра ју, да пре го ва ра ју чак, за што не, око ду го роч них стра те
гиј ских ре ла ци ја, ка да до бро зна ју да је и ова по ли тич ка кла
са „из бу ше на“ ка дро ви ма ко ји су већ про шли раз не „убр за не 
кур се ве“ по ин сти ту ци ја ма ти па лон дон ског ин сти ту та за 
пси хо ло ги ју Та ви сток? Или, ка ко то да су на За па ду при пре
ма ли ка дро ве САЈа за обу ку, а не у Ру си ји?

– Пи та ње је да нас хо ће ли Ру си ја, баш као у вре ме пле ме
ни тог Ца ра Ни ко ла ја Дру гог то ком Пр вог свет ског ра та, ка да 
је бу квал но на те рао Фран цу зе да на шу из ра на вље ну вој ску у 
по вла че њу, фи зич ки оса ка ће ну, пре ба це из Грч ке у Афри ку 
и та ко спас у Ср би ју од то тал не Кал ва ри је. Мо гу ли да нас да 
од лу че да Ср бе ста ве под свој без бед но сни ки шо бран. Пи
та ње је и мо же ли сво је ви тал не ин те ре се Ср би ја да оства ри 
пот пу но осло ње на на Ру се? Да ли др жа во твор ни про бу ђе ни 
Ру си има ју уоп ште то ли ки ин те рес да бу де и успа ва не, или 
фин ги ра не др жа во твор це из срп ске по ли тич ке кла се?

– И, за овог ауто ра, мо жда кључ но пи та ње ге о по ли тич
ке бу дућ но сти: хо ће мо ли из не дри ти здрав и стра те гиј ски 



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

293

ста мен и да ле ко вид део по ли тич ке кла се, ко ји ће хра бро по
ну ди ти Ки ни да Ср би ју пре тво ре у ве ли ку бес ца рин ску зо ну, 
па да са њом и Ру си јом скло пи ду го роч ну чвр сту са рад њу, јер 
ме ђу свет ским зна чај ним фак то ри ма ис по ља ва ју да ле ко ве ћу 
искре ност пре ма Ср би ји? Аутор је убе ђен да би Ср би ја на тај 
на чин вр ло бр зо из ма кла го то во три де це ни је ис цр пљу ју ћем, 
ста ту су еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе. 

– Око Ср би је су и да нас бар два пр сте на не при ја тељ
ског окру же ња (су се ди и во де ће зе мље ЕУ, са „Не мач ком из
над све га“ на че лу). Ср би ја има ста тус нечла ни це НА ТО (јер 
тек око 1315 од сто Ср ба је за ула зак у ту осва јач ку ор га ни
за ци ју), а при ја те ља Ру си је, код ко јих ужи ва мо и да ље ста тус 
по вла шће не на ци је (до кле?)

– Мо же мо ли да по ста не мо ру ски Изра ел на Бал ка ну, 
као што је то аме рич ки Изра ел на Бли ском ис то ку ? Сма трам 
и ово по тен ци јал но пи та ње јед ним од ге о стра те гиј ских из
ла за из пре о па сног по ло жа ја Ср би је у ду жем пе ри о ду. Сва ка 
зе мља, на ро чи то ма ла, мо ра да се осло ни на при ја те ља, или 
да из на ђе стра те гиј ска ре ше ња ко ја јој обез бе ђу ју без бед ност, 
вој ну и енер гет ску, на ду жи рок.469 То Ср би ји мо же да обез бе
ди је ди но Ру си ја. 

– Мо же ли да се ана ли зу је ка ко да Ср би ја из во ју је ста
тус енер гет ски при ви ле го ва не на ци је, а шта за уз врат Ср би ја 
тре ба да по ну ди?

– Не ки би ре кли: за што не те ри то ри је за ба зе  без бед но
сни ки шо бран, кад су то Аме ри кан ци већ до би ли бес плат но 
(до ду ше, уз обил но ко ри шће ње „То ма хав ка“) ? Хо ће ли то Ру
си ја уоп ште, и под ко јим усло ви ма, и о то ме тре ба отво ре но 
пре го ва ра ти. 

– Но, го ре на бро ја но не мо же да се учи ни са стра те гиј
ски одав но опре де ље ним де лом по ли тич ке кла се, оне ко ја је 
у бу квал ном сми слу про шла не ке НА ТО ка дров ске кур се ве и 
одав но од луч но при ста ла да „лег не на НА ТО ру ду“, ни ти пи
та ју ћи свој на род, ни ти се искре но бри ну ћи за свој на род.470 

469 И Аме ри кан ци има ју му ке са про ме на ма, они ко ји су ско ва ли тер мин sha ping 
the world, што је њи хов стра те гиј ска ре фор ма у ци љу при ла го ђа ва ња но вим 
од но си ма у све ту.

470 Ком пе тент ни ли де ри су у ста њу да ин те гри шу и ком би ну ју 3 уло ге ком плет
ног стра те га: да бу ду стра те гиј ски ли де ри, прак ти ча ри и те о ре ти ча ри. На 
срп ској по ли тич кој сце ни та квих не ма и ста ње је алар мант но.
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– На ци ја и др жа ва мо ра ју да из не дре еки пе та квих ли
де ра ко ји, ка ко то де фи ни шу у аме рич ким вој ним ака де ми
ја ма, „на ци ји пру жа ју ви зи ју и фо кус, и ин спи ри шу дру ге да 
ми сле и де ла ју“.

– Гло бал ни пај кан (Glo bal Cop), САД, је оба вио ве ли ке 
ра до ве са Ср би ма у про те клих два е де це ни је. Из ме ђу оста
лог: оне спо со бља ва ње по тен ци ја ла Ср би је да ан га жу је око 
400.000 вој ни ка, са ка ће ње спо соб но сти срп ске вој ске још од 
по чет ка гра ђан ског ра та, де сет ко ва ње мла дих вој них ка дро ва 
и њи хо во те ра ње из вој ске, за па ћи ва ње ма фи је и плу то кра
ти је у Ср би ји то ком Де ве де се тих, обес хра бри ва ње сва ког по
ште ног и ис трај ног ра да гра ђа на, те ра ње мла дих из зе мље. То 
су срп ска сал да да нас. 

И у овом ча су, јед на од по ли тич ких стру ја у срп ској др
жа ви, та ко зва на евро а тлант ска, сма тра: Ср би мо ра ју да на
пу сте „ру ску“ ори јен та ци ју. Тај део по ли тич ке сце не ка же и да 
та она мо жда и не сма тра ка ко Ру си ја ни је фак тор на Бал ка ну, 
већ смо ми ну жно окре ну ти европ ским ин те гра ци ја ма, „на
шој суд би ни“ Без ове ори јен та ци је, за пад не де мо кра ти је ће 
нас ли ши ти, за го ва ра ју, уче шћа у гло бал ном тр жи шту, ли ши
ће нас но вих тех но ло ги ја и ин фор ма тич ке ре во лу ци је. Не ма 
нам дру ге, твр де, већ да се „срп ски тро јац“ (Ни ко лић  Да чић 
 Ву чић) пре мет ну у Аде на у е ра и Ха ве ла, а Ср би по ста ну ме
ку шни Че си, ма ко ли ко то не во ле ли. Си ла Бо га не мо ли. 

Овај део рас по лу ће не Ср би је сма тра да др жав ни чел ни
ци има ју ду го роч ни ро до љу би ви за да так да не пре ста но ту
ма че све ту на шу ис кре ну окре ну тост За па ду. Тре ба упор но 
по на вља ти, твр де, да су на ши др жав ни и стра те гиј ски ин те
ре си трај но ве за ни за за пад не де мо кра ти је и европ ске ин те
гра ци је. Ми по том ви ђе њу и ни смо из ме ђу Ис то ка и За па да, 
ми смо на За па ду, а Ру си ја и Тур ска су за пра во у тој не ла
год ној по зи ци ји из ме ђу Ис то ка и За па да. Та оп ци ја, до ду ше, 
са ве ту је и опре зност да се са За па да не узи ма и не при ме њу је 
ауто мат ски све што нам се ну ди. За пад и је сте успе шан сто га 
што пред њим увек по сто ји ши рок из бор мо гућ но сти, што је 
по ну да бо га та, па па мет ни мо гу да иза бе ру оно што је нај бо ље 
за ло кал ну упо тре бу или при ме ну. 

Ср би ја се та ко ђе у овим ди ле ма ма си ли да на пу сти те
рен ста рог схва та ња су ве ре но сти, јер моћ ни за пад ни свет већ 
при ме њу је но ве кри те ри ју ме, сви ђа ло се то на ма, или не. Кла
сич но обра зо ва ни струч ња ци не мо гу са сим па ти ја ма да гле
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да ју на не ке но ве об ли ке су штин ски ру ског кон цеп та кр њег 
су ве ре ни те та из Се дам де се тих, са да у аме рич ком ту ма че њу, 
али твр де да се то ме не мо же ума ћи. Бар у до глед но вре ме, у 
ко ме наш стра те гиј ски Врх има оба ве зу оства ри ва ња пр вог 
за дат ка  да ви ше као на род не за па да мо пр ви, на нај ску пљи 
и нај по губ ни ји на чин, у опа сне во де из ла га ња по ги бе љи но
вих оруж ја и ура ни ју ма. Све европ ске зе мље, и Фран цу зи и 
Нем ци, чак и Ен гле зи, жр тво ва ле су део сво јих су ве ре но сти 
ме ђу на род ној за јед ни ци, ЕУ, НА ТОу, ОЕБСу, Са ве ту Евро
пе, Европ ском Пар ла мен ту, па су и да ље жи ве и мно ге успе
шне. Бол ни ком про ми си су и Ср би ма не из бе жна суд би на, 
ка жу атлан ти стич ки ин то ни ра ни струч ња ци за ме ђу на род не 
од но се. Или ти  да барем јед ном у исто ри ји политички под
ражавамо Хр ва те  тј. да сва ког оку па то ра, по пут Хи тле ра, 
до че ку је мо цве ћем, уме сто што се увек по но во у исто ри ји по
на ша мо ира ци о нал но и глу па во ги немо за „брат ствоје дин
ство“ и сло бо ду Хр ва та, Сло ве на ца, Ма ке до на ца, Му сли ма на, 
Шип та ра, да не ди же мо ика кве устан ке про тив оку па то ра, јер 
ће број ни ме ђу на ма скон ча ти и у не ким Ја се нов ци ма, а они 
за ко је смо ги ну ли сме ја ће нам се из зло чи нач ког НА ТО пак
та и „ци ви ли зо ва ног“ де ла Евро пе, као до ка за ним ма гар ци ма 
ко ји се ни кад не ће опа ме ти ти.471 

САД је су и да нас не при ко сно ве ни фак тор бал кан ских 
ге о по ли тич ких пре кра ја ња. Но ва европ ска без бед но сна ар
хи тек ту ра, то су Аме ри кан ци. Оста ли су ис по моћ, пре те жно 
ди сци пли но ва ни из вр ши те љи, евен ту ал но пи па ли це за ми
не, по пут Фран цу за у ју ну 1999, ка да су ис пред Аме ри ка на ца 
ула зи ли из Ма ке до ни је на Ко смет, пре ко гра нич ног пре ла за 
Ђе не рал Јан ко вић, ме тал ним шта по ви ма про ве ра ва ју ћи има 
ли ми на крај дру ма, да њи хо ви га зде, аме рич ки вој ни ци не 
од ле те у ва здух. Ма ко ли ко не по пу лар ни би ли, уз без број ре
ал них за мер ки стра те гиј ском по на ша њу моћ не Аме ри ке, не 
тре ба сме та ти с ума  мо же им се  пре ја ки су. На ро чи то им 
Ср би ни шта не мо гу.

За ступ ни ци то тал не са рад ње са Аме ри кан ци ма има ју и 
дру ге ар гу мен те. На при мер, за што би смо се увек ми Ср би 
бле са во ис тр ча ва ли про тив ве ли ких, па то пла ћа ли де сет ко
471 Ми сли мо ту пре све га на си ту а ци ју са Шип та ри ма. Се ти мо се спо ра зу ма ко

ји су пот пи са ли Бу гар ска и Ма ке до ни ја. Бу га ри су при зна ли да по сто ји ма
ке дон ски је зик као по се бан, а не ди ја лект бу гар ског. За уз врат, Ма ке до ни ја је 
пот пи са ла из ја ву да на те ри то ри ји Бу гар ске не по сто ји ма ке дон ска на ци о
нал на ма њи на.
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ва њем на ци о нал не есен ци је? Хај де ма ло да бу де мо кан ди да
ти за са ве зни ке Аме ри ма. Мно го је па мет ни је, а ду го роч но 
по сма тра но  пло до но сни је. Но, за ову оп ци ју по сто ји ва жан 
вој ностра те гиј ски пред у слов. На ша др жа ва би мо ра ла да за
до во љи САД та ко што би не ким уго во ром озва ни чи ла њи
хо ву оку па ци ју, пру жа ју ћи та ко го сто прим ство аме рич кој 
вој сци (не са мо у “Бонд сти лу”). То што су се на са ди ли тач но 
на Цви ји ће вој ли ни ји ја сно нам го во ри о њи хо вој ду го роч
ној ори јен та ци ји да кон тро ли шу пра вац до Ду на ва, сре ди шта 
еко ном ских кре та ња у до ла зе ћој епо хи, као и да над гле да ју 
Евро а зи ју.

Аутор подозрева да по сто је при пад ни ци хи перкла се 
Ср би је ко ји би сме ли ова ко отво ре но да оства ре ова кав ко
пер ни кан ски стра те гиј ски обрт. Ако би и до шло до то га, сле
ди ле би го ди не још же шћих срп ских по де ла од по сто је ћих. 

Ср би ја је у ци ви ли за циј ском пот па лу бљу Евро пе. А 
вре ме цу ри, и ниг де ни чег до ли „си бир ске бал кан ске ди ле ме“ 
око нас. Бал кан је по но во, у но вом ми ле ни ју му, ге о по ли тич
ки чвор Евро пе. Ср би, пре све га, јер на ле ђи ма ова ма ла зе
мља осе ћа и аме рич ке и ру ске ин те ре се. Сје ди ње не др жа ве су 
и да ље глав на пла не тар на еко ном скопо ли тич ка си ла, иако 
на гри же на сво јом по гре шном спољ но по ли тич ком док три
ном, пу на еле ме на та нео ко ло ни ја ли стич ког.

С дру ге стра не, Ру си ја до жи вља ва не ве ро ва тан еко ном
ски и по ли тич ки по лет, и из ве сно је да се она вра ћа ме ђу од лу
чу ју ће фак то ре свет ске без бед но сти. Ср би ја се на ла зи из ме ђу 
ова два џи на, на сво јој до бро по зна тој исто риј ској по зи ци ји 
рас кр сни це, пу та ка раз ли чи тим стра те гиј ским ди рек три са
ма. За пре ла зак пре ко срп ске те ри то ри је (укљу чу ју ћи и КиМ) 
про ла зи ће уско ро но ви га со во ди и наф то во ди, углав ном у ру
ком вла сни штву.

Од ре зул та та ових ве ли ких ра до ва, ко ји су за вр шни ци, 
за ви си ће и но ва без бед но сна ар хи тек ту ра и ге о ме три ја Ју го и
сточ не Евро пе. Срп ска по ли тич ка кла са на ла зи се у том про
сто ру и вре ме ну без ја сне стра те ги је, без ви зи ја бу дућ но сти 
за свој на род и зе мљу, рас пе та из ме ђу два та бо ра, проза пад
ног и прору ског. И не спо соб на да про на ђе оп ци ју ко ја би јој 
омо гу ћи ла успе шну са рад њу и са Евро пом и Аме ри ком, и са 
Ки ном и Ру си јом, што је је ди ни без бед ни пут ка бу дућ но сти.
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На да ле ком се ве ру Ру си је, ри ба ри хва та ју ри бу по за
мр зну тим је зе ри ма Си би ра, по тем пе ра ту ри ко је пад ну чак 
и до  60˚ С. На ни ској тем пе ра ту ри гро ри ба се оку пља у са
мом цен тру је зе ра, где је лед нај та њи. Ри ба ри се кре ћу упра во 
до те тач ке, па жљи во хо да ју ћи по ле ду, уз ослу шки ва ње хо ће 
ли не где лед да по пу сти. Та ко се де ша ва да и за чу ју је зо ви
то пуц ке та ње, и да не срећ ни ри бар про пад не кроз лед. Ле
де на во да ис под по вр ши не је сце на мо мен тал ног су о ча ва ња 
са „ си бир ском ди ле мом“. Ако ри бар не ка ко успе да ис пли ва 
на по вр ши ну, на лед, те ло му се од мах смр за ва на та квој ат
мос фе ри и на сту па убр зо смрт од тем пе ра тур ног шо ка. Ако 
у тој ин стинк тив ној бор би за жи вот, од лу чи да је па мет ни је 
да оста не у ле де ној во ди, док не до ђе по моћ, у њој ће та ко ђе 
умре ти  од хи по тер ми је. Ср би ја је на ге о по ли тич ком пла ну 
го ди на ма упра во у „си бир ској ди ле ми усред Бал ка на“. НА ТО 
пакт сву да уоко ло, Ру си у да љи ни (до ду ше, са да у ком ши лу ку, 
у Прид ње стро вљу), а без бед но сно је та ко хлад но да се у ова
квом ста њу не мо же ду го из др жа ти.472

По ли тич ка кла са Ср би је, она на сце ни, ни је спо соб на 
за ду го роч на здра ва ре ше ња за др жа ву и на род. Рас по лу ће на 
из ме ђу „ру ске“ и „аме рич ке“ оп ци је, за до во ља ва се ауто мат
ским при кла ња њем или НА ТОпак ту, или Ру си ји у ве ли ком 
за ле ту. Не ма код по ли тич ке кла се Ср би је пре те ра ног про ми
шља ња око то га шта се овим оп ци ја ма до би је, а шта гу би, и 
да ли по сто је по Ср би ју ко ри сна ре ше ња ван њих, или пак 
не ком ком би на ци јом оба. Ни ти се до вољ но ду бо ко ана ли зу је 
оп ци ја не ког но вог не свр ста ва ња чак. Или Евро а зиј ских ин
те гра ци ја уз БРИКС  нај ја сни ју све тлост из ту не ла на шег су
но вра та. 

На јав ној ин те лек ту ал ној сце ни Ср би је не ма да нас 
истин ског су о ча ва ња раз ми шља ња ис тра жи ва ча са су прот
ста вље ним ми шље њи ма, ка ко на у ка је ди но успе шно мо же да 
из на ла зи од го во ре на ве ли ке не до у ми це. Код нас је при лич но 
уни сон са став ис тра жи ва ча, не скри ве но прору ски ори јен ти
са них, као и проаме рич ких. У ма њи ни су аутен тич ни про  
европ ски за ступ ни ци. Но, ге о по ли ти ко ло зи има ју за да так да 
озбиљ но раз ма тра ју стра те гиј ске, по ли тич ке, ди пло мат ске, 
472 Видети: З. П. Пироћанац, „Америчко укотвљавање, руско кашњење и српска 

‘сибирска дилема’ на Балкану”, у: Русија и Балкан  Питања сарадње и без
бедности, зборник радова, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
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па и кул тур не и ци ви ли за циј ске еле мен те, ко ји чи не оба ве зне 
де ло ве без бед но сне арит ме ти ке и ге о ме три је ре ги о на, али и 
са вре ме ног све та. Мо ра ју се по ну ди ти и ви ђе ња мо гу ћих ре
ше ња у до ме ну ге о по ли ти ке. 

Ге о по ли ти ка бу дућ но сти, на след ни ца кла сич не ге о по
ли ти ке, ко ју су нам по да ри ли љу ди по пут Кје ле на, Ра це ла, Ха
ус хо фе ра, Ма кин де ра, Ма ха на, Цви ји ћа, М. Ра до ва но ви ћа и 
дру гих, оба ве зу је са вре ме не ис тра жи ва че да не пре ста но тра
га ју и у ту но ву на у ку уно се но ва ви ђе ња, ана ли зе, све ши ри 
спек тар на уч них ди сци пли на. Ге о по ли ти ка бу дућ но сти мо ра 
да ува жа ва и пи та ња по пут одр жа ња жи во та на пла не ти, пла
не тар ну еко ло ги ју, ме ђу на род ну прав ду, оп шта до бра чо ве
чан ства, ево лу ци ју про из вод них на чи на.

У овој те ми не тре ба да смет не мо с ума фун да мен тал
не ре ал но сти чо ве чан ства, на ко је нас под се ћа ге о по ли то лог 
Ме тлер: 1. Ни кад бр жа ево лу ци ја чо ве чан ства; 2. Ни кад моћ
ни ја хе ге мо ни стич ка си ла у то ли кој ме ри усред сре ђе на са
мо на се бе; 3. Ни кад ве ћа ин ве сти ра ња у тех нич ки и на уч ни 
раз вој; 4. Ни кад за о штре ни је со цио  еко ном ске не рав но те же 
пла не те; 5. Ни кад ве ће тр ке у на о ру жа њу, ми ли та ри зо ва ње 
пла не те ко ја ри зи ку је и еко ло шко са мо у би ство; 6. Ни кад не
пра вед ни ји свет ски фи нан сиј ски си стем .

Тек уз број не па ра ме тре, уз мул ти ди сци пли нар ни при
ступ, уз ис тра жи ва ња си стем скодру штве них еле ме на та, 
мо же мо да на зре мо ве ро ват ну бу дућ ност, да кон стру и ше мо 
ге о по ли тич ке сце на ри је за ре ги он Ју го и сточ не Евро пе. Ге о по
ли тич ка ана ли за мо ра да у свом апа ра ту опе ри ше и пој мо ви
ма спо зна ва ња и ди на мич них сце на ри ја бу дућ но сти, чак до 
203050 го ди не. На на шем про сто ру је по ред то га реч и о ге о
по ли ти ци гло бал них игра ча (Glo bal Players).473

Ге о гра фи ја и по ли тич ки праг ма ти зам пот пу но су ов де 
иг но ри са ни, па се та ко го ди на ма па да ло у ге о стра те гиј ски 
без дан, да би се на кра ју Ср би на шли пот пу но стра те гиј ски 

473 Glo bal Players су пр вен стве но ве ли ке си ле, САД, Ру си ја, Ки на, као и ве ли ке 
др жа ве са број ним ста нов ни штвом, по пут Ин ди је, Бра зи ла, Ира на, Ин до
не зи је, итд. За ви сно од еко ном ског по тен ци ја ла (по себ но вој ног), спа да ју ту 
де ли мич но и Ја пан, Не мач ка, или ЕУ. Ту су и трансна ци о нал не кор по ра ци је 
са еко ном ским по тен ци ја лом обр та пре ко 100 ми ли јар ди евра или до ла ра, 
ко је има ју ви ше од 100 000 за по сле них, или про из вод не ка па ци те те у ви ше 
од 100 зе ма ља. Њи хо ва „ге о по ли ти ка“ је сте на чин де ла ња ши ром пла не те. 



ВАШИНГТЕРНА И СРБИ. Од Труманових јаја, до Клинтоновог осиромашеног уранијума

299

и вој но оп ко ље ни, у ви ше стру ком не при ја тељ ском пр сте ну, 
без ика квог по у зда ног са ве зни ка. Ми го во ри мо о то тал ној 
стра те ги ји, ко ју ве ли ки фран цу ски стра тег, ге не рал Бо фр, 
ло ци ра „на вр ху пи ра ми де стра те ги ја из над ко је по том до
ла зи по ли ти ка.“

У еко ном ски раз ро ва ној, со ци јал но оја ђе ној, кул тур но 
до ту че ној и ци ви ли за циј ски за пу ште ној Ср би ји, пред сто ји 
огро ман дру штве ни на пор да се сло мље не ко сти и ко шчи це 
срп ског те ла вра те на сво ја ме ста, да се оства ри успе шна фи
зич ка ре кон ва ле сцен ци ја, и одав но иш че ки ва на ду хов на об
но ва.

Но ва ге о стра те гиј ска кон цеп ци ја тре ба да ура чу на на
ше огром но ка шње ње за све том. Око нас је мон ди ја ли за ци ја 
еко но ми је ко јом су нас као ба баро гом ду го за стра ши ва ли, 
као да је то не што што се мо же из бе ћи, уме сто да смо про на
ла зи ли на чи не да се што ко ри сни је по нас у тај про цес укло
пи мо. И Ру си ја и Ки на се та ко ђе, хте ле – нехте ле, укла па ју у 
тај свет постка пи та ли зма, у ин фор ма тич ку ре во лу ци ју ко ја 
и да ље цве та и раз гра на ва се у не ве ро ват ним прав ци ма. Свет 
већ ко ри сти неле тал на оруж ја, из ме нио је фи ло зо фи ју ра та, 
у ко јој ма ли и не по слу шни, не ди сци пли но ва ни по пут Ср ба, 
мо гу са мо ло ше да про ђу и да их ка жња ва ју и се ја њем ура ни
јум ских бом би, ка ко су на на ма без ми ло сти де мо на стри ра ли 
опе ра ци ју „Ми ло срд ни Ан ђео“. Свет гра ди тзв. know led ge so
ci ety, дру штво зна ња, у ко ме је зна ње до ми нант на ка те го ри ја 
дру штва, есен ци јал ни дру штве ни ре сурс.

А ми? Где су ти мо ви ко ји ће се ухва ти ти у ко штац са 
свим иза зо ви ма? У срп ској тран зи ци о ној, ха о тич ној и про
фи тер ској ат мос фе ри, мо ра мо да кле да озбиљ но раз ми шља
мо о гра ђе њу чвр сте ге о по ли тич ке стра те ги је. Пре све га тре
ба да се гра ди по зи ци ја early war ning think tank гру па, ти мо ва 
за ра но упо зо ра ва ње. И јед на од су штин ских те ма ко је по ли
тич ка кла са мо ра да отво ри у срп ском дру штву, је сте ди ску
си ја о ка кво ћи ка пи та ли зма ко ју хо ће мо за наш на род. Јер, 
ди ја па зон је при лич но ши рок, а на ши по ли ти ча ри на ме ћу, 
без ика квог при стан ка на ро да, нај стра вич ни је ва ри јан те нај
су ро ви јег ли бе рал ног ка пи та ли зма. Дух овог на ро да је, ме ђу
тим, тра ди ци о нал но за дру гар ски, са из ра зи том ко лек тив ном 
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со ли дар но шћу, па си гур но не же ли обез љу ђе но и обез ду ше но 
дру штво бу дућ но сти, ка кво гра ди Ва шинг тер на.

У пе ри о ду од па да Бер лин ског зи да 1989, до свет ске 
фи нан сиј ске ка та стро фе 2008., иза ткан је и исто риј ски сал
до Ср би је. Ако на из во је ва ном ре фе рен ду му уско ро срп ски 
на род не обез вре ди за кључ ке Бри сел ског спо ра зу ма, јер је из
ве ден у по та ји од соп стве ног де мо крат ског на ро да, из гу би
ће мо енер гет ску пер спек ти ву, углав ном гу бит ком на ших ко
смет ских руд ни ка, пре све га угља. Ни кад се срп ска др жа ва од 
то га не ће опо ра ви ти. И он да, ко мо же да Ср би ји ци обез бе ди 
есен ци јал не прет по став ке одр жи вог раз во ја, ко је ина че ОУН 
де фи ни шу као нај зна чај ни је пра во на ро да у овом сто ле ћу? 
Ко мо же да нам га ран ту је енер гет ску без бед ност? Евро па? 
Она ко ја већ око 50% по тре ба у га су ку пу је у Ру си ји? Евро
па ко ја го то во ше ни пред Мо сквом за га ран то ва ње снаб де ва
ња га сом, јер би ина че до жи ве ла при вред ни слом, а фин ги ра 
„стро го ћу“ хо те ћи да ис тој Мо скви на мет не пра ви ла за њи
хо ву про да ју њи хо вог га са (уоч љи ва је пси хо тич на ре ак ци ја 
ЕУ пре ма Мо скви)?

Да нам гас и наф ту не ће мо жда да ти САД, ко је до зво
ља ва ју је ди но екс пло а ти са ње ту ђих из во ри шта наф те и га са? 
САД ко је већ 15 го ди на хај дуч ки и си ле џиј ски бес плат но ко
ри сте на шу те ри то ри ју за ба зу „Бонд стил“, док сву да дру где 
за сво је ба зе пла ћа ју рен ту? На рав но, све на ше по тре бе мо же 
да за до во љи са мо ру ска др жа ва. И да нам пру жи и тај спа со
но сни без бед но сни ки шо бран, и да га га ран ту је сво јим „То по
љи ма М“, сво јом ра кет ном су пер и ор но шћу у од но су на САД. 
Без ика квих те жњи за екс пло а та ци јом Ср би је. Али, сва ка ко 
уз свој стра те гиј ски и вој ни ути цај на Бал ка ну. И за што се, 
за и ста, о то ме већ јед ном не би пре го ва ра ло са Мо сквом.?474

Ве ли ки ге о граф и ге о по ли то лог Ив Ла кост го во ри че
сто да „сва ка на ци ја има сво ју те ри то ри ју, или ба рем сма тра 
да је та те ри то ри ја ње на, упр кос пре тен зи ја ма су сед них на
ци ја. Не ма на ци је без те ри то ри је.„ На по ли тич ком те ре ну, 
сна га др жа ве од ре ђе на је број ним еле мен ти ма, пр вен стве но 

474 Ви де ти: Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Фон да ци ја Ханс 
Зај дел, Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја, „Стра те шки прав ци раз во ја и 
утвр ђи ва ња по ло жа ја Ср би је у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма,“ април 
2013.
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вој ном мо ћи, еко ном ском мо ћи, стра те гиј ским са ве зни штви
ма и ме ђу на род ним од но си ма. Уз то тре ба до да ти и: ве ли чи
ну ста нов ни штва, те ри то ри је, ге о граф ски по ло жај, при ступ 
при род ним ре сур си ма, тех но ло шке спо соб но сти, по ли тич ку 
кул ту ру, ефи ка сност про це са до но ше ња од лу ка, чак и со ли
дар ност уну тар дру штва.475 

Кон цепт на ци о нал не без бед но сти др жа ве је чвр сто је
згро ње не сна ге. Кон цепт ар ти ку ли ше при ро ду све у куп ног 
мо би ли са ња еле ме на та ње не сна ге. Стра те гиј ска ин фе ри ор
ност или су пер и ор ност раз ви ја се ка да је је дан део Кон цеп
та ре ле вант ни ји од дру гог. Та ква ре ле вант ност је по стиг ну
та, сма тра ју изра ел ски стра те зи, на при мер, „као ре зул тат 
де фи ни ци је до сти жних ци ље ва, бо га ти јег раз у ме ва ња стра
те гиј ске око ли не и трен до ва ко ји је ди зај ни ра ју, оба ве ште но
сти пред но сти и непред но сти свих стра на, и кре а тив но сти 
у ди зај ни ра њу по ли тич ких, вој них и еко ном ских алат ки“.476

Ка жу му дри струч ња ци и да, упр кос та квој си ту а ци ји, 
ин фе ри ор ност не зна чи да је по бе да на во ји шту не мо гу ћа. 
Срп ски Врх, на при мер, ни ка ко и ни ка да ни је по ка зао (још 
од вре ме на Ми ло ше ви ћа) да искре но ула же све рас по ло жи ве 
ин те лек ту ал не, ди пло мат ске, вој не ре сур се у на пу шта ње по
зи ци је стра те гиј ске ин фе ри ор но сти, си ту а ци је у ко јој је Ср
би ја већ одав но, и у ко јој је и да ље. За та кву стра те ги ју ну жно 
је Ср би ји вођ ство изра ел ског ти па.477 

Фран цу ски по ли то ло зи и ге о по ли то ло зи раз ма тра ју оп
ти мал но ар ти ку ли са ње ко је ће до ве сти до крај ње де фи ни
ци је пој ма.478 За пад ни те о ре ти ча ри ка жу и да је истин ски по
сао ар ти ку ли са ње ми си ја и ак те ра. По ли тич ка моћ нај че шће 

475 Ви де ти: Char les Ke gley and Euge ne Wit tkopf, World Po li tics: Trends and Tran
sfor ma tion, Wad sworth, 2006.

476 „Ру пе“ у ре ле вант но сти на ста ју као ре зул тат три глав на раз ло га ко ји ства ра ју 
по те шко ће у су о ча ва њу са ме ња ју ћом ре ал но шћу: „ког ни тив ни про бле ми“, 
„ор га ни за ци о на ри гид ност“ и „по ли тич ка су здр жа ва ња.“ Ви де ти: La nir Zvi, 
Re le vancy Gap, Pra xis, Tel Aviv Cen ter for Stra te gic Stu di es, 2006.

477 Ал бан циШип та ри, иако и да ље осет но сла би ји у сво јој све у куп ној „ин те
лек ту ал ној гу сти ни“, при ље жно, стр пљи во, уз ком би на ци ју де мон стра ци ја 
спрем но сти на отво ре ни кон фликт, уз про во ка ци је, са жа ром, фа на ти змом 
чак, бо ре се за су пер и ор ност на стра те гиј ском пла ну. 

478 Ви де ти: JeanFrançois DA GU ZAN , Pa scal LO ROT, Re pen ser la sécu rité na ti o na
le, ди рек то ри ча со пи са Sécu rité Glo ba le , 1.03. 2008
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осе ћа ис ку ше ње да ан га жу је сво је сна ге, пре све га вој не, чим 
до ђе до пр вог те шког уда ра. Да нас се, из гле да, пре по ру чу је да 
се на у чи оно што је вој ско во ђа Фош на зи вао „еко но ми јом си
ла“ (l’éco no mie des for ces). Стра те зи спољ не по ли ти ке опе ри шу 
ва жним прин ци пом: „ка да не ма очвр сну лог ауто ри те та, ве
ли ке спо ља шње ори јен та ци је зе мље оста ју у зо ни не из ве сног“. 
И још: „Онај ко од лу чу је је есен ци јал ни ор ган.“ Ауто ри тет за 
те му стра те ги је, фран цу ски ге не рал Бо фр, го во рио је да је 
„стра те ги ја не пре ста на ин вен ци ја за сно ва на на хи по те за ма 
ко ји ма би тре ба ло екс пе ри мен ти са ти у пу ној ак ци ји, и где 
ће се гре шке у про це ни те шко пла ћа ти по ра зом... да упра во у 
то ме ле жи нај ве ћа те шко ћа стра те ги је, на ро чи то у епо ха ма 
бр зе ево лу ци је, ка кав је да нас слу чај“.479

Ли де ри да на шњи це ни су све моћ ни као не ка да шњи. 
Са ми Ко ен је то тач но при ме тио: „Иде ја о јед ном пред сед ни
ку ко ји у сва ком ча су де ла са мо по соп стве ној па ме ти, је сте 
мит ска“. У окви ру Евро пе, тре ба да се уочи да је нај ве ћи део 
од лу ка по је ди нач них зе ма ља у спољ ној по ли ти ци (еко ном
ској, пр вен стве но), усло вљен од лу ка ма до не тим у Бри се лу. 
Се ти мо се, ипак, од лу ке ге не ра ла Де Го ла да Фран цу ску из ву
че из ин те гри са ног вој ног ко ман до ва ња НА ТО, 1966. Тај по
тез имао је ефе кат бом бе, али без пре ки да са НА ТО, ко ме је 
Фран цу ска оста ла вер на.

Ево лу ци ја ме ђу на род них од но са је, ме ђу тим, да нас бит
но дру га чи је про фи ли са ла са вре ме не ли де ре, ме ђу ко ји ма 
ви ше не ма истин ских др жав ни ка, ка дрих да се др зну на не
ки др жа во твор ни по тез спрам НА ТО до ми на ци је. У јед ном 
фран цу ском ТВ до ку мен тар цу, твр ди ло се да је Ми те ран на 
из бо ри ма за свог на след ни ка на кра ју по др жао Ши ра ка, а не 
со ци ја ли стич ког кан ди да та, због на ци о нал ног ин те ре са, др
жав ног ин те ре са, без об зи ра на, ње му мр ску, иде о ло шку бо
ју Ши ра ка. Ана ли за од лу чи ва ња у Не мач кој упу ћу је нас на 
Фун да мен тал ни за кон, члан 65. Ло ги ка тог тек ста под ра зу
ме ва и да Кан це лар тре ба да тра си ра глав не прав це не мач ке 
ди пло ма ти је. Ње гов ми ни стар спољ не по ли ти ке тре ба да се 
ба ви упра вља њем свог до ме на, у хар мо ни ји са стра те гиј ским 
ори јен та ци ја ма зе мље.
479 Ви де ти: An dré BE A U FRE, In tro duc tion à la stratégie, Ar mand Co lin, 1963, Une 

réédi tion aux édi ti ons Hac het te littéra tu res, col lec tion Plu riel, 1998.
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У Ср би ји, по Уста ву, Пре ми јер би тре ба ло да “во ди 
игру“, а за пра во ту по ли ти ку зна чај но узур пи ра и од ре ђу је 
Пр ви под пред сед ник, ко ји за пра во пред ста вља сам епи цен
тар вла сти, моћ ни ји и од Ни ко ли ћа, и од Да чи ћа. Он је, по 
све му су де ћи узур па тор вла сти ве о ма на лик Ми ло ше ви ћу, па 
и Та ди ћу по том. Уоч љи ва је и страст Ву чи ћа да кон тро ли ше 
све без бед но сне слу жбе Ср би је. Ма на и ове, као свих прет
ход них вла сти је сте што сво ју по ли ти ку спро во де уз ти мо ве 
са знат ним на пу кли на ма иза зва ним не ком пе тент но шћу, али 
и стра ним ин те ре си ма под ре ђе них, ра зних са рад ни ка и са
вет ни ка, пар тиј ске про ве ни јен ци је. 

Та кве по ја ве је су и да ље озбиљ на прет ња раз во ју срп
ске де мо кра ти је, јер из рас по ре да мно гих не ком пе тент них ка
дро ва пар ти ја, на функ ци ја ма у вла сти, мо же да се на слу ти и 
пра вац узур па ци је све га че га мо же да се до мог не, то ли ко пу та 
ви ђе них ту жних, али и де струк тив них сце на на шег упра вља
ња др жа вом  нај ве ћом ма ном срп ског по и ма ња упра ве (ma
na ge ment, ge stion).480

За пад не зе мље, пре све га Не мач ка, Ве ли ка Бри та ни ја, 
ЕУ, ме ђу тим, не из но се ни нај ма њу кри ти ку овог, сви ма очи
тог, опа сног трен да. Ци нич на по ли ти ка ко ју во де на ла же да 
је нај ва жни је да се Ву чић кре ће у прав цу ко ји нај ви ше од го
ва ра, пре све га Не мач кој  да Ву чић убе ди оста ле „игра че“ у 
срп ској вла сти да пот пи шу ка та стро фал ни спо ра зум са Ал
бан ци маШип та ри ма. Сто га овај аутор ја сно опи су је Алек
сан дра Ву чи ћа као срп ског по ли тич ког тре нут ног „глав ног 
игра ча“ (pri me mo verа) док су Ни ко лић, Да чић и оста ли из 
срп ске по ли тич ке кла се „игра чи“ (players). У Ср би ји на кра ју 
2013. још не чу је мо до вољ но гла сне кри ти ке ова квог трен да, 
ма да је све до вољ но ја сно да би ин те лек ту ал ци и по ли тич ка 
кла са тре ба ло отво ре но да упо зо ра ва ју на ова кав смер срп ске 
по ли ти ке.

У ком прав цу се кре ће Ср би ја илу стру ју и број ни ан ти
под ни трен до ви по еко ном ски по тре се ној Евро пи.481 На при

480 Ву чић овим сти лом упра вља ња ду го роч но ко па се би по ли тич ку ра ку, јер ме
то ди ко ји ма пре пла вљу је срп ску по ли тич ку сце ну нео до љи во има ју ме сти
мич но пре по зна тљив укус Ше ше ље ве ме то до ло ги је вла сти, ма да „на шмин
ка ни“ спо ља. На дај мо се да ће Ву чић ова кве кри ти ке при хва та ти и ме ња ти 
прак су у хо ду, што ин тен зив ни је.

481 У по след ње две де це ни је из све та су не пре ста но сти за ла Ср би ји упо зо ре ња 
ка ко се она кре ће у пот пу но по гре шном, кон трасме ру од де мо крат ског све
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мер, у Фран цу ској је 2012. лан си ра на за ни мљи ва ини ци ја ти
ва ин те лек ту а ла ца, ко ја ова ко раз ми шља о сво јој по ли тич кој 
кла си „Авај, на ши упра вља чи из гле да да су то тал но пре ва зи
ђе ни: они су да нас не спо соб ни да пред ло же тач ну ди јаг но зу си
ту а ци је и ни су ка дри, на јед ном, да до не су кон крет на ре ше ња, 
на ви си ни уло га. Све се де ша ва као да је јед на ма ла оли гар хи ја 
за ин те ре со ва них са мо за сво ју бу дућ ност на крат ки рок узе
ла ко ман де“.482

Шта се при том до га ђа на пла ну стра те гиј ске ми сли у 
Ср би ји? Ка ко срп ска др жа ва од го ва ра на број не иза зо ве све та 
у пер ма нент ној еко ном ској и по ли тич кој кри зи? У ге о по ли
тич ком сми слу, нај ва жни ја, ини ци јал на кон ста та ци ја за ова
кву те му, као и за све дру ге слич не, је сте да је од есен ци јал не 
ва жно сти чи ње ни ца да је Ср би ја већ де це ни ја ма, ба рем три 
де це ни је, у кан џа ма оно га што де фи ни шем као но ву без бед
но сну ар хи тек ту ру и ге о ме три ју европ ског Ју го и сто ка. При
том оста је мо вер ни не мач ком ге о по ли тич ком зна че њу пој ма 
Ју го и сток  са вид ним раз о ча ра њем у бри сел ско фор си ра ње 
не на уч не и су штин ски бе сми сле не ге о по ли тич ке ко ва ни це 
„За пад ни Бал кан,“не по сто је ћег пој ма ко ји пр ко си сва ком ге
о граф ском зна њу и здра вом ра зу му.483

Бу дућ ност срп ске др жа ве не по сред но за ви си од сле
де ћих еле ме на та: 1. Аме рич ке ба зе Бонд стил, ко ја вла да на 
Ју го и сто ку;484 2. Про це са на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји мо гу 

та. Да нас во де ће за пад не си ле на мер но жму ре пред још јед ним по гре шним 
сме ром, не де мо крат ским трен дом вла да ју ће стран ке, чи ме Ср би ји угро жа ва 
де мо кра ти ју. Али, са да је нај ва жни је да се Ср би на те ра ју да при зна ју још јед
ну ал бан ску др жа ву на Бал ка ну, ли ша ва ју ћи се свог те ри то ри јал ног ин те гри
те та. 

482 Ви де ти: Ma ni fe ste Ro o se velt ,2012., на Мре жи.

483 „За пад ни Бал кан“је по јам ко ји по ма же у по слу стра те гиј ско  те ри то ри јал ног 
до крај чи ва ња Ср би је, те ти хе осу де на шег про сто ра на да љу не при јат ну не
из ве сност, еко ном ско та во ре ње и још за ду го то тал ну со ци јал ну не си гур ност 
и ге не ра ли зо ва ну па у пе ри за ци ју ста нов ни штва. Ако би се до слов но сле ди ла 
ге о граф ска на у ка, мо ра ли би смо да оспо ри мо не у те ме љен нео ло ги зам Со ла
не и евро кра та. За пад ни Бал кан би та да би ли и БиХ, Цр на Го ра, чак и Хр ват
ска, ма ко ли ко не же ли да је би ло ко сме шта у ту зо ну. Али, од Сре до зе мља 
до Ди на ри да, Хр ват ска би ту спа да ла чак пре Ср би је. Ис точ ни Бал кан су пре 
све га део Бу гар ске и Тра ки ја. Цен трал ни Бал кан су Ср би ја, део Бу гар ске, 
Дри на, про стор од Бе о гра да до Ати не и Пе ло по не за. Се вер ни Бал кан је Хр
ват ска По са ви на, про стор де сно од Са ве, део Ре пу бли ке Срп ске.

484 Ка да се НА ТО 1994. го ди не до мо гао на ше нека да шње вр хун ски ва жне ба зе 
и јед ног од нај ва жни јих вој них по ли го на Евро пе, Кри во ла ка у Ма ке до ни ји, 
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да се де фи ни шу као бор ба за пра во на одр жи ви раз вој срп
ског на ро да, али и ал бан ског  ко смет ског на ро да спрам не
за ја жљи вих и кр во лоч них мул ти на ци о нал ки; 3. Око 776 км 
то ка Ду на ва кроз Ср би ју је су штин ски исто риј ска шан са за 
срп ску др жа ву и на род, из ме ђу ње них бу ду ћих нај бли ски јих 
са ве зни ца Не мач ке, Аустри је, Ру си је и Тур ске. Ис тра жи ва чи 
во ле да по на вља ју јед ну ман тру у обе ле жа ва њу стра те гиј ских 
пла не тар них ме на  пад Бер лин ског зи да 1989, као крај Хлад
ног ра та. За овог ауто ра тај ци ви ли за циј ски вре мен ски бе о
чуг озна ча ва, ме ђу тим, по че так ре сурс них ра то ва. Од пра
ско зор ја чо ве чан ства до да нас, љу ди во де ра то ве ка ко би од 
су се да оте ли бо гат ства ко ји ма ови рас по ла жу. Чо век је у том 
пљач ка шком по ри ву го то во не про ме њен и да нас.485 Во де ћим 
зе мља ма пла не те, ин ду стриј ским си ла ма, нео п ход ни су све 
ве ћи во лу ме ни ре сур са и енер ги је, а они се, углав ном, на ла
зе код дру гих, че сто у ма ле ним и без бед но сно не за шти ће ним 
зе мља ма спрам енер гет ских гра бљи ви ца.486 Ко кон тро ли ше 
наф ту и во ду, кон тро ли са ће свет.

У 21. сто ле ћу др жа ве обе ле же не енер гет ским де фи ци
том лан си ра ле су кам па ње за оти ма ње нафт них и га сних ре
зер ви др жа ва ко је кон тро ли шу ви шко ве. Рат у Ира ку, по том 
у Ли би ји, чак и гра ђан ски рат у Си ри ји, у ко ме САД по ма жу 
опо зи ци ји и пу шта ју Ал Ка и ду да де ла не сме та но у су ко бу, 
је су та кви по ку ша ји. Ве ли ке си ле ко ри сте већ вој на сред ства 
у сво јим на по ри ма да за до би ју пред ност у овој свет ској би ци 
за енер ги ју.487 

би ло је де фи ни тив но мно го то га ја сно. На ша Др жа ва, Вој ска, По ли ци ја и 
Скуп шти не, све су учи ни ли да се о то ме што ма ње го во ри у јав но сти. Ни су 
зуц ну ли ни шта ни Ми ло ше вић, ни Јо ви ца Ста ни шић, ни ге не рал Пе ри шић, 
као да је у пи та њу био не ва жан до га ђај, а не укли ња ва ње НА ТОа у на ше сла
би не. 

485 Са ин ду стриј ском ером, по тро шња енер ги је до жи ве ла је не ве ро ват ну про
гре си ју. Чо век тро ши да нас 120 пу та ви ше енер ги је не го пре и сто риј ски чо
век, и 3 пу та ви ше не го у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Ни шта не ука зу је 
да ће се у бу дућ но сти ње на по тро шња сма њи ти. Осим ако не до ђе до не ке 
ре во лу ци је, да нас не за ми сли ве, али мо гу ће. Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро
ћа нац, Ге о по ли ти ка енер ги је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.)

486 С по ли тич ког гле ди шта, су прот ста вље на су два шам пи о на: ју че ра шњи, САД, 
и шам пи он су тра шњи це, Ки на, ко ја је са сво јих 1,3 ми ли јар де ста нов ни ка, 
на ро чи то ка дра да гра ди ду го роч ну по ли ти ку. По сто је и два иза зи ва ча: Ин
ди ја, ко јој је ви тал но по треб на енер ги ја за раст, и Ру си ја, ко ја са зда ва свој 
ве ли ки по вра так на свет ску сце ну ја ких, за сно ван на енер ги ји.

487 François La far gue, De main, la gu er re du feu: EtatsUnis et Chi ne, à la con qu ê te de 
l’éner gie; Pa ris, 2006.
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Ви ди мо ка ко се про фи ли шу бу ду ћи ра то ви ве ли ких 
раз ме ра, чи ји ће раз ло зи би ти кон тро ла ту ђих енер гет ских 
ре сур са.488 Епо ха чи ји смо уче сни ци упра во ства ра и но ве 
ма пе ме ђу на род не без бед но сти, као и но ву без бед но сну ар
хи тек ту ру ре ги о на Бал ка на, Ју го и сто ка Евро пе. Ушли смо у 
до ба ору жа них ме ђу др жав них су ко ба и због ненафт них али 
исто то ли ко ви тал них ре сур са по пут во де, шу ма, плод них 
ора ни ца, ле пе зе енер ге на та, па по сле дич но и хра не. У „ре
сурс не ра то ве”, да по но во на гла си мо, ср ља чо ве чан ство због 
бу ли миј ске не за ја жљи во сти нај бо га ти јих. Аме рич ко укли
ња ва ње у Бал кан је сто га та ко ђе ја сно, и не ма сум ње да је, 
ду го роч но по сма тра но, бом бар до ва ње Ср би је 1999. би ло и у 
тој функ ци ји. Још је из ра зи ти је да нас аме рич ко укли ња ва ње 
у зо ну Цр ног мо ра, што све до чи о ду го роч ном стра те гиј ском 
пла ну САД да се знат но ак тив ни је про фи ли ше на Ју го и сто ку 
Евро пе. 

Срп скофран цу ски исто ри чар Бо шко И. Бо јо вић, ова ко 
са жи ма ту Ва шинг тер ни ну иуп ци ју на наш про стор и ње не 
ка рак те ри сти ке „Као и пре сто ти нак го ди на, у зе ни ту сво је 
хе ге мо ни је, За пад ни са ве зни ци су по ка за ли аро ган ци ју ка ква је 
убр за ла до ла зак нај мрач ни јег пе ри о да њи хо ве про шло сти. По
др жа ва ју ћи ет ни ци за ци ју на нај о се тљи ви јем под руч ју Евро пе 
као пра те ћу по ја ву и ко ла те рал ну ште ту европ ских и евро
а тлант ских ин те гра ци ја, из два ја њем и жи го са њем јед ног од 
тих на ро да у на ме ри да се кон струк ци јом али би ја од вра ти 
па жња од спо ља шњег под стре кач ког де ло ва ња, ста бил ност 
ре ги је је све де на на нај ма њу ме ру. У про гре сив ној тр жи шној 
де ре гу ла ци ји, прав ном ва ку му, сла бље њу др жав них ин сти ту
ци ја у сти хи ји тр жи шног дар ви ни зма. Над Ср би јом се спро
во ди уце на да при зна не за ви сност на сил ним пу тем одво је ног 
де ла ње не те ри то ри је, као услов при је ма у ЕУчла ни це ЕУ су 
пред ал тер на ти вом из ме ђу на пу шта ња су ве ре ни те та или 
на пу шта ња евро зо не и са ме ЕУ. На ро ди ЕУ су су о че ни са од
488 Џеј ми Шеа, портпа рол НА ТО за вре ме бом бар до ва ња Ср би је 1999, ди рек

тор по ли тич ког пла ни ра ња у Ме ђу на род ном се кре та ри ја ту Али јан се у Бри
се лу, пи ше: „Енер гет ска без бед ност је те ма од стра те гиј ске ва жно сти. Она 
има че ти ри ди мен зи је ко је се раз ли ку ју, иако су по ве за не: за ви сност од уво за 
наф те и при род ног га са; ра њи вост енер гет ских ин фра струк ту ра; кли мат
ске про ме не; бу дућ ност ну кле ар не енер ги је... Енер гет ска без бед ност по ста
ја ће све ви ше ва жна у но вој ге о по ли ти ци ко ја се ука зу је на об зор ју све та...“ 
Видети: Jamie Shea, „La sécurité énergétique, une nouvelle mission pour l’Otan ? 
?“, Défense Nationale ; N° 702, Novembre 2007.
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у зи ма њем пра ва да ути чу на од лу ке њи хо вих ин сти ту ци ја, 
не моћ ни пред де зин ду стри ја ли за ци јом, ре це си јом, не за по сле
но шћу, са све ве ћим со ци јал ним тен зи ја ма“.489

Гле да но из стра те гиј ске и ге о по ли тич ке пер спек ти
ве ин те ре са срп ске др жа ве, ка ко то скром но по сма тра овај 
аутор, Ср би ма моћ не зе мље Ва шинг тер не већ го ди на ма по
ку ша ва ју да от му ви тал не ре сур се на Ко со ву и Ме то хи је, те 
је то и су шти на свих ге о по ли тич ких ма не ва ра у про те клих 
два де сет го ди на на Ју го и сто ку Евро пе. По сма тра ју ћи тре нут
ну кон сте ла ци ју по ли тич ких сна га у Ср би ји, аутор је та ко
ђе из ри чит у ста ву да да на шња по ли тич ка кла са Ср би је не ма 
ни при бли жно до вољ ну ин те лек ту ал ну гу сти ну нео п ход ну за 
раз ре ша ва ње ова квог огром ног про бле ма. Та не зре лост, ко ју 
стра ни ин те ре си, у ли ку број них слу жбе ни ка ЕУ, вид но и че
сто не у ку сно хва ле, за пра во је нај ве ћа опа сност по ду го роч не 
ин те ре се др жа ве Ср би је. Бр зи на и пер ма нент но при ти ска ње 
по жу ри ва њем, ко ји ма не у по ре ди во ис ку сни ји ме ђу на род
ни фак то ри про сто ме љу срп ске ак ту ел не ли де ре, основ ни је 
пре го ва рач ки ме тод ЕУ, а пре свих САД, Ве ли ке Бри та ни је и 
Не мач ке, реч ју  Ва шинг тер не. При том и са ми зна ју да и све 
њи хо ве зе мље има ју по не ку вер зи ју срп ске по сло ви це: све 
што је бр зо, ку со је! И при том све те зе мље зна ју  ма шта пот
пи са ли ак ту ел ни ли де ри, а бу де про тив срп ских на ци о нал них 
и др жав них ин те ре са, па шће за си гур но у во ду пре бу ду ћим 
срп ским ре фе рен ду мом. Ње га се пла ши и тзв. ме ђу на род на 
за јед ни ца, па би да на бр зи ну окон ча не мо гу ће, при ти сци ма 
на срп ске пре го ва ра че  „не ја ке Уро ше“. Зна ју до бро да је ре
фе рен дум си гур но гроб европ ских убр за них при ти са ка, те 
све чи не да га из бег ну, иако је то основ ни про се де са вре ме не 
де мо кра ти је. Не мо же ни ко да ли ши Не мач ку, Ен гле ску, или 
САД, де ла те ри то ри је, а да пре ми је ри и пред сед ни ци, те њи
хо ви пар ла мен ти, не кон сул ту ју на род у од лу ци. То је јед на 
од не у мо љи вих исти на о пла но ви ма за до вр ше так ра до ва на 
без бед но сној ар хи тек ту ри и ге о ме три ји Ју го и сто ка Евро пе.

Да нас срп ска др жа ва тре ба да при ста не да руд на ле жи
шта оста ну ко смет ским Ал бан ци маШип та ри ма, па да већ 
кроз ко ју го ди ну ми ку пу је мо стру ју из ко смет ских елек тра
489 Видети: Проф. Др. Бошко И. Бојовић, „Балкански простор  показатељ и 

антиципација евроатлантских противречности.,“ Париз, 18 окт. 2012. 
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на и пла ћа мо их при спе лим Ен гле зи ма, Аме ри кан ци ма или 
Нем ци ма, Ва шинг тер ни ко ја је спрем на да се по ја ви на но вом 
бал кан ском тр жи шту енер ги је.490 Мо же ли ико да пру жи ије
дан при мер слич ног сце на ри ја раз ре ше ња не ког те шког те ри
то ри јал но  по ли тич ког про бле ма са вре ме ног све та? Не ма га, 
јер ни јед на на ци ја, ни јед на др жа ва на то ни ка да ни је сво је
вољ но при ста ла, па не ће ни срп ски на род. При том ре сурс но 
бо гат ство, тих 60 % све га што се на ла зи у срп ској ку ћи, си ту
и ра но је на Ко со ву и Ме то хи ји. Да не рас пра вља мо о мно гим 
не спор ним до ка зи ма о кул тур ној ба шти ни срп ског на ро да на 
том про сто ру, ко ји шип тар ски ли де ри одав но већ бе сми сле
но на зи ва ју не по сто је ћим тер ми ни ма у умет но сти  „илир ско 
ви зан тиј ски стил“ ма на сти ра, итд.

Да кле, за др жа ва мо се са мо на чи ње ни ци да на Ко со ву 
и Ме то хи ји ле же хи ља де ми ли јар ди евра вред но сти бу ду ћих 
екс пло а та ци ја ре сур са, та мо ле жи за лог одр жи ве бу дућ но сти 
Ср би је. Не за бо ра ви мо, за је два 3540 го ди на, Ср би ја ви ше 
не ће има ти угља у цен трал ном де лу Ср би је.

Срп ска др жа ва мо ра да обез бе ди одр жи ви раз вој за наш 
на род. Одр жи вог раз во ја, пак, не ма, ако Ср би ја не го спо да ри 
сво јим при род ним ре сур си ма, укљу чу ју ћи оба ве зних ви ше 
од 60% свих ре сурс них ре зер ви ле жи на КиМу Ако на ша ге
о по ли тич ки не до вољ но обра зо ва на, или хра бра и све сна, по
ли тич ка кла са по клек не пред при ти сци ма стра них фак то ра, 
на ше по том ство ће би ти ам пу ти ра но за ви тал но ва жне ре
сур се на КиМу. То ће до кра ја овог ве ка пот пу но оса ка ти ти 
све гра ђа не ко ји у Ср би ји жи ве.

„Ба за „Бонд стил“ на зи ва се и „но вим Рам штај ном“, и 
она ће сва ка ко има ти и функ ци ју над зо ра ши рег про сто ра ко
ји је по ве зан са Евро а зи јом и енер гет ским ру та ма. Аме ри кан
ци се де фи ни тив но исе ља ва ју из Не мач ке, па без пи та ња (као 
и Нем ци ма сво је вре ме но) исе ља ва ју ба зе на срп ску те ри то
ри ју. Чи стом оку па ци јом и кр ше њем свих до ку ме на та ОУН.

Мар ги на ма не вра, или ини ци ја ти ве вла да, по ка зу ју се 
као по себ но огра ни че не, јер над њи ма леб ди оно што екс пер

490 Притом нико и не помиње, чак ни српска страна, историјски најбоље решење: 
заједничко (и заувек) експлоатисање природних ресурса, уз договор српског 
и шиптарскогалбанског народа, и уз перманентни мониторинг такве 
експлоатације од неког тела ОУН.
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ти на зи ва ју на пре за њи ма, при си ље но сти ма, сте га ма  по пут 
срп ских ди пло мат ских му ка око КиМа. Тре ба да се те жи 
прег нант но сти ге о по ли ти ке у спољ ним ори јен та ци ја ма чвр
сте и озбиљ не др жа ве, ка ква Ср би ја да нас ни је. У свом до но
ше њу од лу ке упра вља чи мо ра ју да ра чу на ју и са на ци о нал ним 
ди пло мат ским тра ди ци ја ма. Ср би мо ра ју да раз ми шља ју о 
мо гућ но сти ма да љег пре кра ја ња овог де ла Евро пе, за ко јим 
би сле ди ло не за др жи вог сур ва ва ња у прет ку ма нов ске гра ни
це. Ми смо вој но сро за ни на не ва жан ре ги о нал ни фак тор, у 
до број ме ри нам је уни штен офи цир ски ка дар, то тал но нам је 
уру ше на не ка да зна чај на вој на ин ду стри ја, та ко да су ору жа
не сна ге у овом ча су сме шноту жне де мо ти ви са не фор ма ци је 
ко је би Ал бан циШип та ри чак мо гли да по ра зе у хи по те тич
ком су ко бу.491

Ср би ја, ме ђу тим у мно го ме де ли стра те гиј ску суд би ну 
изра ел ске др жа ве, ко ју ми је јед ном при ли ком изра ел ски оба
ве штај ни ге не рал Ле вран де фи ни сао као a few amongst many 
 не ко ли ци на спрам мно штва. Свест о то ме не пре ста но зах
те ва да по ли тич ка кла са учи при ље жно ге о по ли ти ку, као и 
уме ћа и ве шти не оп ста ја ња нас ма ле них ме ђу стра те гиј ским 
Сци ла ма и Ха риб да ма тог мно штва са вре ме ног и бу ду ћег 
све та, ко ји и Ср би ју, као и дру ге ма ле зе мље, и да ље окру жу је 
у ви ше стру ким без бед но сним пр сте но ви ма. 

Аутор за сам крај оста вља још је дан ци тат из бе о град
ског не дељ ни ка НИН, у ко ме је дан из ван ред ни и у на шој јав
но сти не до вољ но при су тан ум, ге о стра те гиј ски ми сли лац из 
Дал ма ци је, Ри кад Ба рић, ну ди јед ну од су штин ских екс пли
ка ци ја суд би не ма лих у да на шњем све ту, ко ји ма при па да ју и 
Ср би ја и све окол не ма ле зе мље не ка да шње СФРЈ. „За нас је 
при ста ја ње на Хаг био те мељ ни ин те лек ту ал ни, али из над 
све га и мо рал ни по раз ко ји ни је ни гдје при знат као те мељ на 
по ли тич ка не зре лост. Та ко смо да нас сви, од то га Ср би у са
мом про гре сив ном фо ку су, жр тве ин те гра циј ског пра ва она ко 
ка ко је оно би ло из ра же но у ко ло ни за ци ји Аустра ли је. У на
ци о нал ном му зе ју Мел бур на сто ји за би ље же на бит тог ин
те грал ног пра ва: 'У пра ву се 9 де се ти на за ко на од но се на вла

491 Ви де ти: Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Фон да ци ја Ханс 
Зај дел, Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја, „Стра те шки прав ци раз во ја и 
утвр ђи ва ња по ло жа ја Ср би је у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма,“ април 
2013.
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сни штво!' Да кле, 90% све у куп не ко ло ни јал не дје лат но сти за
пра во пред ста вља го лу ма ши не ри ју тран сак ци ја не крет ни на 
и оста лих сте че ви на укљу чи во и суд би на са мих на ро да. Ни је 
мо гло би ти ка за но тач ни је, а ни гро зни је. На ро ди се тре ба ју 
сна ћи у пре о ста лој јед ној де се ти ни ра су тог про сто ра, ко ја је 
и са ма ин те грал ни дио но во о сво је ног те ри то ри ја...“492 

492 У: Рикард Барић, Сплит, „Здрав однос и српски избор“, НИН, Писма читала
ца, 30.10. 2008.)
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Анекси

Факсимил прве странице документа о преговорима у Дејтону, 
који је стална представница САД у ОУН, Мадлен Олбрајт,  

послала  генсеку УН.
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Војна легитимација активног поручника Краљевске војске 
Уједињеног Краљевства, Едварда Вајта, који се борио уз Хрвате  

и погинуо у Славонији, у борбама против локалних Срба  
и Арканове Српске добровољачке гарде.  Аутор је  

документ добио лично од Жељка Ражнатовића Аркана.

Вајтова службена легитимација  
активног припадника хрватских ЗНГ.

Борбено следовање хране, „која може да се подгреје“.  
Приликом борби против арапских муџахедина на врху Мајевице, 
у марту 1994., аутор је, као ратни репортер, добио ово следовање 
од бораца који су га заробили од исламиста. Производња је била 

француска, за потребе НАТОа.
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Факсимил странице америчког Закона изгласаног 1997.  
у Конгресу, који се тиче окончања санкција против СР 

Југославије. Закон  јасно подржава сепаратизам Косова и 
Метохије (уз коришћење редукованог топонима  Kosova).
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Страница из завршног документа у Дејтонским преговорима,  
новембра 1995., која јасно показује да је Слободан Милошевић 
потписао и запрепашћујући договор о готово неограниченим 

правима НАТО једница у кретању кроз СР Југославију.  
У таквом документу, који је касније преведен за српску јавност, 

„ишчезао“ је овај Милошевићев потпис, што је неразумљива  
глупост, јер се у УН добро знало да је Милошевић потписао  

тај срамни документ са Американцима
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