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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

** Овај рад је настао у окви ру пројекта бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

ЗоранПетровићПироћанац*

EВРО - ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ И НОВА 
БЕЗ БЕДНО СНА АР ХИ ТЕК ТУРА 

ЈУГОИСТОКA ЕВРО ПЕ  
„БОНД СТИЛ“- НО ВИ „РАМ ШТАЈН“ И 
УТЕ РИ ВАЧ У ЕВРО - ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ **

Са же так 

Израда нове америчке доктрине за планету, “осигу
равањедасениједнојривалскојсуперсилинедозволиизра
њање уЗападнојЕвропи,Азији, илинатериторијибившег
СовјетскогСавеза”, изражена је  у „Водичу за планирање
одбране“.Уњемусупутоказиостварењанеприкосновеног
америчкоглидерства.Поредосталог:„Најважнијејеосећа
њеда је светскипоредак у крајњем случају подржаванод
САД...Америкабитребалодабудеумогућностидаделује
независнокадасенеможеоркестриратиколективнаакци
ја”.Овај документпратили су и разрађени концептинове
војне доктрине, која је популарно названаwinwin, ато је
концептратовањаузистовременадвавојишта.

ТајпроцескоинцидираојесазадирањемСАД,попрви
путуисторији,уБалкан,аконцептјетешкоосакатиоце
локупансрпскинарод.Потомје,наперверзанначин,следио
итрајућипроцесинтеграцијезгариштаексјугословенског
просторауевропски.
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Кључне речи: Нова безбедносна архитектура Југоистока
Европе,индиректнастратегија,Водичзапла
нирање одбране,  „Глобални пајкан“ доктри
насинхроногратовањана двавојишта,“тр
бухСрбије,“економскинекорисназонaЕвропе,
„Бондстил“, Цвијићева директриса, Дунавска
директриса,„хај текодсутниагресор,“док
трина“неколицинаспраммноштва“.

Антиципацијскапролегомена

Раз ди ра ње “трбуха Србије“ (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 нам, 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. Нај пре ево ауто ро ве про ле го ме не за до-
га ђа је ко ји су сле ди ли на срп ском и окол ном тлу, об ја вље не 
1991. го ди не.

“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 са да из у-
зет но за ни мљив њи хов не скри ве ни ин те рес за Бал кан. Усу-
дио бих се чак да тај ин те рес ло ка ли зу јем 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 не мо же да шо ки ра, не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да 
се од мах по до крај чи ва њу ко му ни стич ког ре жи ма у Ал ба-
ни ји, на ђе мо пред, за што да не, јед ним но вим са ве зом Аме-
ри ка на ца са не - ко 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 ни су стра те гиј ски чи ни лац за пот це њи ва ње. 
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 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 
по след њих 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 ми нор ног зна ча ја јед-
не Гра на де, или Ни ка ра гве. Ни су без осно ва ни раз ми шља-
ња да упра во Аме ри кан ци ма од го ва ра у овој фа зи гун гу ле 
у Ју го сла ви ји чак и ја ча ње фа ши со ид них оп ци ја. Се ти мо се 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.101128

103

да су Аме ри кан ци и фран ки зам ду го одр жа ва ли у Евро пи, и 
ни шта им ни је сме та ло што је то био не де мо крат ски ре жим...
Ана ли ти ча ри из Стејт де парт мен та, ЦИА и Пен та го на сва-
ка ко по себ но про у ча ва ју 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 са да, без сум-
ње, ра де на за о кру жи ва њу но ве стра те ги је пре ма Евро пи, па 
се усу ђу јем да ту стра те ги ју ге о граф ски ло ка ли зу јем 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 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.’ 1  

За Аме ри кан це су, твр дим, Ср би да нас 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. Да нас у ту ка те го ри ју спа да ју нај пре Нем ци, па 
он да и 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 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 под ра зу ме ва 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 по треб не  ти ња ју ће ва три це на Бал ка ну, а срп-

1 Ви де ти: Be a u fre, An dré, Intoduction à la stratégie, Pa ris, IFRI/Eco no mi ca, 
1985.
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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.

Срп ска др жа ва је зна чај на за Евро пу, то зна ју 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 оста је мо 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 Жи ро дуа, тра га ју не мач ки ге не ра ли. На та кво тра-
га ње ми ри ше 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 пи та ње.” 2

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. 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.’”3 

У јед ном од ре дов них ра диј ских ко мен та ра на Ра ди ју Б 
- 92, го ди ну ка сни је ,4 аутор је ви део бу ду ћу  “Ср би ју -  као ге-
о стра те шки чва рак”. По ме нуо је и ста рог по зна ни ка, док то ра 
Ан ту Ци ли гу, ми сте ри о зног по ли тич ког ли сца и, за ауто ра, 
нај ве ће име хр ват ске по ли ти ке XX ве ка. У књи зи, “Сам кроз 

2 Из ме ђу 17. и 19. ју на 1991, на РТС - у и на ра ди ју Б - 92 аутор је са оп штио 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, или пак 
нео збиљ но, 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.

3 Експертска расправа у Центру за статегијске студије у Београду, априла 
1991. у којој су учествовали: др Константин Обрадовић, Ристо Блажевски, др 
Живојин Јазић, Цвијето Јоб, др Станко Ниц, др Данило Турк, др Ватрослав 
Векарић, итд.

4 Ра дио Б92 , 07. 04. 1992. Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Суно
врат,Ју го и сток, Бе о град, 2000.
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Еуро пу у ра ту”, из да ту 1978. у Ри му, он ка же: ”Атен тат ко ји је 
28. лип ња био учи њен на аустриј ског при је сто ло на сљед ни ка 
Фра њу Фер ди нан да - атен тат ко ји је за тим био по вод за Пр ви 
свјет ски рат - по ка зао је да Бо сна пред ста вља јед ну од кри-
тич них то ча ка су вре ме не свјет ске по ли ти ке. У тре ћем свјет-
ском ра ту, ако чо вје чан ство бу де има ло не сре ћу да га до жи-
ви, Бо сна мо же по ста ти од лу чу ју ће под руч је за из лаз Ру са на 
Сре до зем но мо ре, или Аме ри ка на ца на Ду нав, дру га Ко ре ја и 
не што ви ше.»5Ци ли га је био у пра ву пред ви ђа њем аме рич-
ког спу шта ња до Ду на ва. 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 ни су  прет ход но 
за би ли свој нос и Ци ли гин  ана ли тич ки и ан ти ци па тор ски 
ум је ова кву стра те ги ју  мо гао да  на слу ти одав но.6 

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.7 
И све тра ге ди је ко је су се де си ле срп ском на ро ду по то њих 

5 Ви де ти: SamkrozEuropuuratu (1954, 1978), при ват но из да ње, Рим. Др Ан те 
Ци ли га (1898-1992), је дан од нај зна чај ни јих ин те лек ту ла ца Хр ват ске у ХХ 
сто ле ћу. Ис тра нин, су о сни вач КПЈ, члан По лит би роа, пи сац. Од 1926. до 
1935. У СССР-у, пре да вач у пар тиј ској шко ли за ју го сло вен ске еми гран те, 
по том на Ко му ни стич ком уни вер зи те ту у Ле њин гра ду. Три го ди не де пор та-
ци је у Си бир, по том жи вот у Фран цу ској и Ита ли ји. 

6  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 ?

7  „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 вић - 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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го ди на, и што се и да нас на Ко сме ту сва ко днев но де ша ва и 
је ди но нас - да Ср бе го ди на ма на Ко со ву и Ме то хи ји сва ко-
днев но мал тре ти а ју, а не рет ко и уби ја ју као зе че ве, на о чи-
глед ЕУЛЕКС - и КФОР - а, за ко тр ља ло се мно го ра ни је. 

Стратегијско„загревање“САДиНАТОа
упоследњојдеценијиХХстолећа

Илу стра ци ја за ова кав ме ђу 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.8 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), 
буквалностојепутоказиостварењанеприкосновеногаме
ричкоглидерства.Поредосталог:”Требалобидаочекујемо
будућекоалициједабудуadhocскупштине,којечестонеће
трајатипослекризасакојимасесуочимо,аумногимслу
чајевиманосећијединогенералниспоразумоциљевимакоје
требапостићи.Најважнијејеосећањедајесветскипоредак
украјњемслучајуподржаванодСАД...Америкабитребало
дабудеумогућностидаделујенезависнокадасенеможе
оркестриратиколективнаакција”.

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...

8 Ви де ти: TheNewYorkTimes, 08. 03.1992. 
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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 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.”9 

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 пост -хлад 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.” 10

ПослеБиХиХрватске
„бушење“КосоваиМетохије

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 120км2 срп ске 
те ри то ри је у обла сти Го ре. 11 

9 Ви де ти: Ant hony La ke, As si stant to the Pre si dent for Na ti o nal Se cu rity Af fa-
irs, “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.

10 Ви де ти: Ant hony La ke, „The Li mits of Pe a ce ke e ping“, TheNewYorkTimes, Fe-
bru ary 06, 1994.

11 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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Наш 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 
ка сни 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, при ли ком на шег 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.”12 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. Тре ба ло је, ме ђу тим, па жљи во ана ли-
зо ва ти ова кву стра те ги ју, угла ви ти сво ју ма лу на ци ју у не ки 
жљеб у ко ме ће се за не ко вре ме оста ти ван мо гу ћих уда ра, а 
на ци о нал на ла ђа бро ди ти ре ла тив но без бед но, ван по ги бељ-
не зо не ге о стра те гиј ских хри ди на. За па њу ју ће је што до да-
нас срп ска др жа ва, њен Врх, ни су ни ка да ни по ме ну ли, а ка-
мо лиозбиљ 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 срам ног „Вој но - тех нич ког спо ра зу ма“ у, 
ниг де дру где, не го Ку ма но ву. 13 

Ср би су та ко уву че ни, гур ну ти  у јед ну по себ но одур ну 
и 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, ево 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 пе14 
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. 15 

12 Раз го вор ауто ра са д’ Мон бри а лом у се ди шту IFRI у Па ри зу, 1993.
13 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?

14  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 Б - 92, од 1991. Го ди не.

15  Врх срп ске др жа ве за све те го ди не ма зо хи стич ки и да ље не ће да бу де срп-
ски, већ ис кљу чи во ју го сло вен ски, и да ље са мо у би лач ки ус трај но шле пу је 
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Та ко за ко ва ни за пот па лу бље, све кри ти ко ва ни ји од 
све та, а без ика квог на го ве шта ја да ће се људ ски је са њи ма 
са о бра ћа ти у до глед но вре ме, Ср би су 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. Још је дан део њи хо ве ле ги-
тим не те ри то ри је по но во 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, 
нај о збиљ ни јег кан ди да та за ти ту лу је ди ног европ ског на ро да 
апа три да. Ал бан ци ма - Шип та ри ма се 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 већ го ди на ма не скри ве но 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. Без ика квог об зи ра, уз очи ту си лу ко јој 
не ма прем ца, ни ти на ви ди ку ика кве же ље да јој се су прот-
ста ви.

Ислам ска ди мен зи ја на КиМ - у, по ме ни мо украт ко 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 про - европ ске ори јен та ци је 
Ал ба на ца - Шип та ра у тој бор би за от це пље ње. Тих го ди на 
овај аутор се 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 
сам, сре ди ном Де ве де се тих,  у се ди ште пар ти је нај по пу лар-
ни јег по ли ти ча ра, по сле бом бар до ва ња и пр вог пред сед ни ка 
Косове, 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 ма - му 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.

гро зо мо ру зва ну Ју го сла ви ја. Чак и уз  ре ал ну опа сност по би о ло шки оп ста-
нак на ци је, нео ко му ни стич ки клеп то кра ти у Ср би ји тро ва ли су соп стве ни 
на род по ги бељ ном дро гом „ју го сло вен ства“ и „брат ства и је дин ства“, пој мо-
ви ма ко је су сви „брат ски“ на ро ди без окле ва ња, и са осе ћа њем олак ша ња, 
већ од ба ци ли. Са мо срп ски Врх ни је. Не вра ћа се Ср би ма њи хо во име, не ма-
ју др жа ву свог име на, то ну свих го ди на у не за др жи во ни шта ви ло нео бољ-
ше вич ких за мла ћи ва ња.
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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 Ме то хи ју.  Под се ћа се да је ал бан ски се па ра ти зам 
на КиМ - у 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 Times 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.“ 16 
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, инер вен ци о 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.“ 17   

16 Ви де ти: TheWallStreetJournalEurope, “Al Qa e da’s Bal kan Links” No-
vem ber 01, 2001.

17 Видети: Deliso, Christopher, ThecomingBalkancaliphate:thethreatofradical
IslamtoEuropeandtheWest / foreword by Loretta Napoleoni, Praeger Security 
International, 2007.
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Пер вер зи ја аме рич ке стра те ги је по мо ћи бор бе ном сла-
му сву да у све ту, па и код нас, нај бо ље је опи са на у књи зи 
аме рич ког но ви на ра ТВ ста ни це „Еј - Би - Си Њуз”, Џо на Ку-
ли ја, „Несветиратови,“ у ко јој је све ту от крио за па њу ју ће 
чи ње ни це, по пут оне да су Аме ри кан ци ши ром све та, од Ше-
зде се тих до Осам де се тих про шлог ве ка, об у чи ли, опре ми ли 
и фи нан си ра ли, пре ко 250 000 му џа хе ди на.18 Ме ђу њих сва-
ка ко спа да ју  и бо сан ски и ал бан ски - шип тар ски му сли ма ни 
, ко ји су  та ко и до при не ли раз бу ца ва њу СФРЈ.

ПриматЦвијићеведиректрисе
заамеричкуокупацију

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 ич ких пе ша ди на ца 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 но 
- стра 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 Еура зи ју. Ње го ва 

18 Видети: Јohn K. Cooley, UnholyWars.Afghanistan,AmericaandInternational
Terrorism, Pluto Press, 1999.
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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 ва, из НА ТО пер спек ти ве,  ра до ве до кра ја. 
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 ТО - а, 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 
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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.19  

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 Ра жо 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 КиМ - а, 
су штин ски осла би срп ска на ци о нал на есен ци ја. 20 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 КиМ - у, 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 новојбезбедноснојархитектуриЕвропе, 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 го - про 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!  21  

19 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 КиМ 
- а оства ри ли сво је ве ли ко ал бан ске ци ље ве очи том ду го роч ном зло у по тре-
бом де мо гра фи је у по ли тич ке свр хе.

20 Раз го вор са З. Пе тро ви ћем Пи ро ћан цем, за за гре бач ки ма га зин Старт, у 
Па ри зу, 1988. 

21 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 
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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 вац - бу гар ска 
гра ни ца (50км 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 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.”22 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. 

БомбардовањеСрбије1999.

Оку пи ра ње КиМ - а до не ло је ра за ра ња Ср би је, што са-
мо по твр ђу је стра те гиј ску од луч ност Аме ри ка на ца и НА ТО 
пак та да се уко тви ов де, где их ни кад пре ни је би ло. Иако су 
има ли на ме ру да све окон ча ју и коп не ним за вр шним уда ром, 
због не са гла сно сти чла ни ца Али јан се, рат су во ди ли нај ку-
ка вич ки је што се мо гло - „ви со ким“ бом бар до ва њи ма, ра-
кет ним уда ри ма пре ци зних ору ђа из ве ли ких да љи на, све то 
уз под лу упо тре бу оси ро ма ше ног ура ни ју ма за оси ро ма ше-
не Ср бе, ко ји је по слу жио да Ср бе уте ра у ко ло сек бу ду ћих 
европ ских ин те гра ци ја. Да би смо у пот пу но сти до ча ра ли ко-
ли ко је на па да чи ма би ло ва жно да то тал но по ра зе ма ле не Ср-
бе, 19 вој ски Али јан се је кре ну ло свој ски у уда ре ко ји тре ба 
да се за вр ше из град њом ве ли ке вој не ба зе, пру жи ће мо ди ја-
па зон за пад них ана ли за ове вој не опе ра ци је Али јан се од 24. 
мар та до 11. ју на 1999. 

Пр ва опа ска и за кљу чак мо гли би да бу ду да је Рат на 
Ко со ву био су коб high - tech од сут ног агре со ра про тив low - 
tech бра ни ла ца су ве ре не те ри то ри је.

У ко ор ди ни са њу ра та про тив Ср ба, би ло је ви ше од 50 
са те ли та ко ји су слу жи ли за шпи ју на жу, али и за уда ре НА-

у рас па да ју ћој Ју го сла ви ји , 1993 (ка да је пре и ме но ван на 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. 

22 У: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ин тер вју са Ми ше лом Рук сом“, Борба, 
1991.
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ТО на Ср би ју. Из ме ђу 15 и 20 ко смич ких си сте ма ко ри шће но 
је у при пре ми и из вр ше њу на па да. Срп ски про стор то тал но је 
по кри ва ло шест са те ли та (тзв. op tic ima gers).До ду ше, и нај-
на пред ни ја са те лит ска тех но ло ги ја Аме ри ка на ца ни је пот пу-
но ефи ка сна облач них да на, и то је у број ним при ли ка ма оне-
мо гу ћи ва ло ефек те ра за ра ња ави ја ци је НА ТО то ком 78 да на 
бом бар до ва ња. 

Ста ти сти ка опе ра ци ја ка зу је да је чак 80% вре ме на у 
мар ту и апри лу 1999, на при мер, би ло под обла ци ма. Ови 
број ни са те ли ти при ку пља ју елек тро маг нет ске сиг на ле, али 
и иден ти фи ку ју све што се мр да на во ји шту. У тим ва зду-
шним опе ра ци ја ма, Аме ри кан ци су де мон стри ра ли и но ву 
струк ту ру так тич ке шпи ју на же.Оку пи ли су ви ше аген ци ја 
и аме рич ке ору жа не сна ге ра ди убр за ва ња из бо ра ме та и пре-
но са по да та ка опе ра тив ци ма. 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, што су по но во, као у За лив ском ра ту, кон ста то ва-
ли Фран цу зи, Нем ци, Ен гле зи, Ита ли ја ни, Хо лан ђа ни, и сви 
Ево пља ни ко ји су уче ство ва ли у бом бар до ва њу под аме рич-
ком ко ман дом. Реч ју, ни ко од Са ве зни ка, сем Аме ри ка на ца, 
ни је био ка дар да са гле да сли ку чи та вог во ји шта, ни ти да 
има стра те гиј ски из бор ци ље ва, ни ти про це ну уда ра! 

Сна ге НА ТО у овој опе ра ци ји екс пе ри мен ти са ле су и 
но вим док три на ма и но вим оруж ји ма. Та ко пре ми јер Ли о нел 
Жо спен ту ма чи бом бар до ва ње Ко со ва и Ме то хи је, у свом 
го во ру 22. ок то бра 1999. на Ин сти ту ту ви со ких сту ди ја на-
ци о нал не од бра не у Па ри зу. „Ова го ди на би ла је из у зет на 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!- З. П. П.)...Ин тер вен ци ја на Ко-
со ву је озна чи ла во љу за де ло ва ње ме ђу на род не за јед ни це. 
Во ђе на у име ху ма ни тар не ур ген ци је, на ша ак ци ја је цр пла 
сво ју ле ги тим ност из 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 и ње ном упор ном кр ше њу 
од стра не вла сти Бе о гра да...Ова пр ва ин тер вен ци ја НА ТО у 
јед ном отво ре ном су ко бу, уче шће го то во це ло куп них на ци ја 

Европ ске уни је, не мач ко вој но ан га жо ва ње, по пр ви пут 
за пе де сет го ди на, али и спо соб ност да се Ру си ја ре ин те гри-
ше у по ли тич ко ре ша ва ње су ко ба, су уто ли ко и мар кант ни 
до га ђа ји, ди пло мат ски и вој но.“ 23

23 Allocution de M. Lionel Jospin, Premier ministre, le 22 septembre 2000, lors de 
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Лон дон ски „Еко но мист„ је згро ви то је опи сао рас по ло-
же ње за рат на КиМ - у ме ђу чла ни ца ма Али јан се. „Упр кос 
аме рич ким про тив - тврд 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.“ 24 

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 КиМ 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. Онај истин ски шок 
до жи ве ли смо ка да су на ред них го ди на, нај пре сти дљи во и 
шкр то, па ка сни је и све сло бод ни је про го во ри ли мно ги ко ји 
су „сер ви ра ли” ра зна за га ђе ња, и ко ји су тро ва ли чи тав жи ви 
свет Ср би је. 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 пре ви ше: 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. 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.25 

У не мач ком вој ном ча со пи су“Европ ска без бед ност,” 
об ја вљен је по окон ча њу ра та текст не мач ког еко ло шког пред-
став ни ка Фишера (ни је по зна ти ми ни стар), 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 - 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 неште те.“Са зна је мо и за REC (Ре ги о нал-
ни цен тар у цен трал ној и ис точ ној Евро пи у Бу дим пе шти), 

l’ouverture de la session annuelle de l’Institut des hautes études de défense natio-
nale (IHEDN). Видети: DéfenseNationale, N° 625 Novembre 2000.

24 Ви де ти: Economist, 1999. 
25 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 мал фор ма ци ја код но во ро ђе них. Ви јет 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 код 
ње га про у зро ку ју те шке ин ва лид но сти. 
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ко ји је из ра дио 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 КиМ-у 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.“ Ко ми си ја „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, те 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.26

Ме ђу тим, ни јед на ко ми си ја ЕУ, НВО фор ма ци ја, ни ти 
зна чај ни еко ло шки по крет, ни су 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. 27 
Бом бар до ва ње Ср би је на За па ду пре те жно 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. То у све сти про-
сеч ног за пад ног чи та о ца и гра ђа ни на зна чи не што ван Ср би-
је, ни ка ко са став ни те ри то ри јал ни део Ср би је. Под ра зу ме ва 
се у ме диј ски из бом бар до ва ној за пад ној 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”. 

МајклМанделбаум, из 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 2000. у ча со пи су „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 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,”али 
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. 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 

26 Ви де ти: „EuropaischeSicherheit, No. 10\1999. 
27 Вој ни ци Али јан се на КиМ - у, нај ви ше Аме ри кан ци, Фран цу зи, Ита-

ли ја ни, Нем ци и Ен гле зи, има ли су 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 не до зво ље них бом би. Но, ге о стра те ги ја и ге о по ли ти ка, 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 них опе ра ци ја, и ни је им пред мет људ ска пат ња. 
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са Ру си јом и Ки ном су по гор ша ни. 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.”Aмерички 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.“28

За ни мљи во је да 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 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 су Ха шим Та чи и дру ги ли де ри 
шип тар ског се це си о ни стич ког по кре та 25. мар та ују тро, пу-
тем са оп ште ња на ал бан ским ра дио и ТВ ста ни ца ма, по зи ва-
ли у без по го вор ни ег зил, што је за по сле ди цу има ло го то во 
мо мен тал 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.29

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 сеУни вер зи те та у Бо сто ну, из да је ча-
со пис  „Стра те гиј ски пре глед.“ 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 мероб 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?”
Ше мер за кљу чу је и да НА ТО мо ра да ре ви ди ра сво ју 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 ТО - а. 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.”30

У ча со пи су „Стра те гиј ски пре глед,“ Сти вен Обин 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.“Он пи ше да су од по чет ка вој ни ше фо-

28 Ви де ти: “NA TO and Yugo sla via”, ForeignAffairs, Sep tem ber / Oc to ber 
2000. 

29 На француско  - немачком ТВ каналу ARTE емитован је 1999. документарни 
филм о тим данима пред бомбардовање, у коме је интервјуисана Италијанка 
удата за Албанца - Шиптара у Приштини, која је говорила о позивима 
лидера УЧК са албанске ТВ и радија да крену у бежанију.

30 Видети: Benjamin F. Schemmer, StrategicReview, Summer 1999.
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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 бисе 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”.

По Оби ну, 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 но – по ли тич-
ки тим) ком би но ва ли су, по Оби ну, „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).“ Свих 19 зе ма ља Али јан се ла ко је 
убе ђе но да ово и при хва ти. Oбин твр ди да Са вез ни је ни ми-
слио на пра ви рат, ни ти га је при пре мао, па по ре ди пр ве да не 
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.“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 Oбином 
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. 

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,“ чи ме Oбин 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 ра 
(курс до ла ра из 1998).“

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.“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 
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мас - ме 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.”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.“31

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 КиМ - ом 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, 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 на на па де на срп ску ва зду шну од бра ну, чи ме је „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. 32 

Јед но од цен трал них пи та ња по ле ми ка 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. 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. Бив ши 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 
Ame ri can way of war, што 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. 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. 

31 Ibid.
32 Ви де ти: Aubin, Step hen P. “Ope ra tion Al lied For ce: War or “Co er ci ve 

Di plo macy“, StrategicReview 26, Sum mer, 1999.
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Ка да је НА ТО кре нуо на Ср бе, те док три нар не ја сно ће ни је 
би ло. 33 Ови кру го ви да нас твр де да се на КиМ - у 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 пе жо ра тив но док три ном Клин тон.

„Бондстил“стратегијскабаба
рогаипионирутеривачуЕвропу

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 ско 
- мо 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, 
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. 34

33 Aутор  је као екс клу зив ну вест 1997. об ја вио до ку мен те ко ји по ка зу ју на ме ре 
НА ТО-а да се ин ста ли ра на про сто ру бив ше Ју го сла ви је (пре све га у Хр ват-
ској и БиХ), ба рем до 2003. го ди не. Ви де ти: Блиц, 16. 05. 1997. 

34 На КиМ - у је још јед 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 
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„Ред“ је, по што ј Ср би ја од ре ђе на да пла ти за сав екс 
- ју 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 но - стра те гиј ска и по ли тич ка ре пли ка  
„Бонд стил“ - но ви над зи ра тељ  евро а зиј ских про сто ра.35

Овом ба зом су Аме ри кан ци по твр ди ли сво ју стра те-
гиј ско - по 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. 36 „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. 37 Иако по Ре зо лу ци ји 1244. и тај део КиМ - а фор мал-
но при па да 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, из 
по ли тич ког „што са“, 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 КиМ 
- у, али је Ср би ја је ди на тач ка на пла не ти где Аме ри кан ци 

на ула зу је ри го ро зна, чак и за при пад ни ке УН МИК - а. 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“.Ви де ти:  Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ћу та ње мр жње,“ Статус, 
2004.

35 9. ју на 1999. у Ку ма но ву је скло пљен спо ра зум из ме ђу НА ТО - а 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.

36  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 но - слет 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.  

37 Ка да је за по че та град ња, Пен та гон  је  „Бонд стил“ опи си вао као „нај ве ћу 
аме рич ку ба зу још од Ви јет на ма.“
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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. 38

А 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. 39 

Могућисценаријиевропскебудућности,
упркосприсуству„Бондстила“

„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. 40 Нај пре је за по-
се ла Ја дран, још по чет ком ра та у екс - Ју 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 но - са 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. 41До би ли су и под зем ни 

38 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 никБлиц,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“.

39 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, џанк - хра ну код „Бур гер Кин га“, пи ца - про-
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.

40 Ви де ти: Sa muel P. Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer“, Foreign Affairs,  
March/April 1999.

41 MPRI, Glo bal Pro vi der of In te gra ted Tra i ning & Se cu rity So lu ti ons; При ват на 
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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
пије Југоистока,ка ко су не мач ки ге о по ли ти ча ри на зи ва ли 
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( Kleinstaatgerumpel), 
ка ко  би се из ра зио Хи тлер. По том, уз прин цип све при сут-
ни је фи ло зо фи је ограниченогсуверенитета 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?

Са ма од лу ка да се бом бар ду је Ју го сла ви ја (за пра во Ср-
би ја са КиМ-ом, док је Цр на Го ра углав ном из у зе та из ка-
жња ва ња, осим 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. 
42 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 ма - Шип 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. 43

фир ма 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 екс -  Ју 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. 

42 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, 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.  

43 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”, TheJournalofConflictStudies, Vol. XIX No. 2, Fall 
1999.
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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 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 ракт ног си сте ма То пољ- М, 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.  

ZoranPetrovicPirocanac

 EUROPEANINTEGRATIONANDNEW
SECURITYARCHITECTUREOFTHE

SOUTHEASTEUROPEBONDSTEELNEW
RAMSTEINANDENFORCEROFTHE

EUROPEANINTEGRATION

Summary

 ThemanufacturingofthenewAmericanplanetarydoc
trine, „ insurance that no rival superpower could be permited
toariseinWesternEurope,AsiaorontheterritoryofexSoviet
Union,“isexpressedinthe„GuideforthePlanningofDefense.“
ThereareinitdirectionsfortherealisationofthesacredlyAmei
canleadership.Amongotherthings:„Themostimpportantisthe
feelingthattheworldorderisultimatelysupportedbytheUSA...
America shouldbecapable toact independentlywhen it isnot
possibletoorchestratecollectiveaction“.
Thisdocumentwasalsoaccompaniedbytheelaboratedconcepts
ofthenewmilitarydoctrine,popularlynamedwinwin,andthis
isaconceptofasimultaniouswarfareontwowartheaters.That
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processcoincideswithadeeppenetrationoftheUSA,forthefirst
timeinhistory,  intoBalkans,whichseriouslycrippledSerbian
people.Afterthatfollowed,inapeversemanner,lastingprocess
oftheintegrationoftheburnedexYugoslavspaceinto
Keywords:DefensePlanningGuidance,winwindoctrine,high

 techabsentagressor,GlobalCop,New security
architecture of the Southeastern Europe, indirect
strategy,synchronouswinwinwarfare,”Serbian
belly,” European economic useless zone,”Bond
steel”, Cvijic directrice, Danube directrice, high
techabsentagressor,“afewamongstmany”doc
trine.
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Resume

Strategic and military process of the destruction of the
„Serbianbelly“ (KosovoandMetohija) is a final touch in the
worksontheNewEuropeanSecurityarchitectureandgeometry
inthezoneoftheSouthEasternEurope.Thoseworksenterinto
lineoftheprocessesofthelongdurationandtheyfruited,after
bombingofSetfbia in1999,anAmeicanbase „Bondsteel“,a
keyevidenceofthepervertedAmericanconceptoftheunitingof
Europeandcripplingitsparts.

Onthebasisofhislongyearsstudyingoftheprocessesin
thispartofEurope,thauthorconsidersthattheSerbsandtheir
territoryarefortheAmericansabigstrategicchallengethatis
beyondtheirdemographisandgeographicimportance.

Since 1991, our countries were visited by the diplomatic
„scouts“oftgheNATO,suchasLordCarington,VanDerBrooke,
SyrusVance,aswellasRobertBadinter,advisedbylocalexperts
fortheinternationallawsuchideasasa„peacefulseparation.“

AnthonyLake,Clinton’ssecurityadviser,willbe,backin
1993,thebesttranslatoroftherealintentionsofUSA,encouraged
afterthereunificationofGermanyandthefallofSovietUnion.
“The fact is,wehave theworld’s strongestmilitary, its largest
economyanditsmostdynamic,multiethnicsociety.Weareset
tingaglobalexampleinourefforts toreinventourdemocratic
andmarketinstitutions.Ourleadershipissoughtandrespected
ineverycorneroftheworld…Weshouldactmultilateralywhen
itservesourinterests,andunilateralywhenitservesourgoal”.
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Andmore:“Letthethingsbeclear.Peacekeepingisnotourpri
ority,neitherinforeignpolicy,norintermsofdefense.Afirstmis
sionofourarmedforcesdonotconsistinleadingpeacekeeping
operations,butinwinningwars.Thatiswhywehaveaccessed,in
thispostcoldwarperiod,totalrevisionofourneedsindefense.”

Traditionallytransparent,Americansprovidedclearsuport
toMuslimsandCroatsagainstSerbsduring thecivilwar,and
they regularly turned a blind eye to the bringing of arms into
Bosnia, despite an embargo of theUN.American pilots had a
clearcommandwhileflyingoverBosnia:theennemyisaSerb.

After theendofcivilwar inYugoslavia,USA“punched”
KosovoandMetohija,atfirstdiplomaticalyandwithmedia,at
theexpenseofSerbia.Andattheend,theybombedallSerbterri
toryduring11weeks,mostlywithdepleteduraniumbombs.

Withabuildingofthegreatmilitarybase“Bondsteel”(700
hectars),aleadyat theendof june1999,NATOmadepublic its
strategicintentionsforourregion.“Bondsteeel”willbecomea
“newRammstein”,apreludeforthecreationofanotherAlbanian
stateintheBalkans,stillontheSerbterritory.Fromthisprospec
tivewereborn, latteron,allpoliticalgameson theexpenseof
Serbia,thatarestillnotfinishedinthetimeofwritingthisessay.

 Овај рад је примљен 17. januara 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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