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ПРОЛЕГОМЕНА:ТЕЗEО
СРБИЈИИСРПСКОЈСТРАТЕГИЈИ

1. Од кра ја но вем бра 1995, Ср би ји  је,  деј тон ским спо ра-
зу мом, 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 до сад су ве ре не др жа ве». Бу шо ва ад ми ни стра ци ја на ста-
вља ту  по ли ти ку.  А сва ко ко  по зна је ме ха ни зме гло ма зних гло-
бал них ге о по ли тич ких стра те ги ја, по пут аме рич ких, до бро зна да 
ни до ла зе ћа аме рич ка ад ми ни стра ци ја не ће про ме ни ти  у срп ску 
ко рист по губ не ра до ве на но вој ге о по ли тич кој ар хи тек ту ри и ге о-
ме три ји Ју го и сто ка Евро пе.

2. Ге о по ли ти ча ри ма и по ли ти ча ри ма че сто из ми чу у ана ли-
за ма кри те ри ју ми ва жних из во ра др жав не мо ћи: број ста нов ни ка, 
обра зо ва ње, при род на бо гат ства, еко ном ски раз вој, со ци јал на ко-
хе зи ја, по ли тич ка ста бил ност, вој на моћ, иде о ло шка при влач ност, 
ди пло мат ски са ве зи и тех нич ка до стиг ну ћа. По себ но је ва жно ове 
па ра ме тре не пре ста но има ти на уму у сва ком про ми шља њу срп-
ских ге о по ли тич ких пер спек ти ва. И ле ти ми чан по глед на Ср би ју 
го во ри нам увер љи во да је зе мља у исто риј ском ко ви тла цу  већ две 
де це ни је и да и да ље не успе ва да се отрг не овом по ли тич ком, вој-
ном, али и кул тур ном, ћор со ка ку, и уоч љи вој ен тро пи ји. 

3.  Оба ра ње Ми ло ше ви ће вог ре жи ма  2000. го ди не ни је до не-
ло Ср би ји  со ци јал но и по ли тич ко сми ре ње и ста би ли зо ва ње. Бри-
ге су, на про тив, мул ти пли ко ва не. Ње на при вре да ни је ожи вље на, 
већ се  у чи та вој де це ни ји до дат но умрт вљу је, са очи том тен ден-
ци јом да у пот пу но сти по ста не но ва жр тва про це са пла не тар не де-
ло ка ли за ци је еко но ми ја и па у пе ри зо ва ња чи та вог  ста нов ни штва.. 
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Ме ђу на род на за јед ни ца за ма зи ва ла је очи Ср би ји по ни жа ва ју ћим 
по кло ни ма у ви ду кон теј не ра за град ску хи ги је ну,  по лов ним, и по-
не ким но вим ауто бу си ма. Ус пут је пред у зи ма но све да но ви ала ви 
ми ни стри и вла да (то ли ко свој стве ни за све тран зи циј ске  при ли ке) 
учи не све да оно ма ло про фи та бил них фа бри ка (по пут це мен та ра, 
фа бри ка ду ва на, и на мен ске ин ду стри је) или рас про да ју, или спре-
че да да ље про из во де би ло шта што мо же да се из во зи. 

4. Амал гам ти то ид них ста љи ни ста, ма фи је и фин ги ра них де-
мо кра та  не сме та ме ђу на род ној за јед ни ци. По ди пло мат ским при-
је ми ма у Бе о гра ду го ди на ма вр ви од љу ди са ско ра шњих ли ста за-
бра на пу то ва ња на За пад. То је по ни жа ва ју ће ша ма ра ње и ру га ње 
гра ђа ни ма, акт не при ја тељ ства пре ма гра ђа ни ма Ср би је. 

5.Ср би ја је рас ко ма да на у ге о по ли тич ком, вој ном, кул тур-
ном, ге о граф ском и ци ви ли за циј ском сми слу.  Да схва ти за у век да 
мо ра да бу де Ма ла Ср би ја. Ср би ја је бан кро ти ра ла. Ње но ду го го-
ди шње ср ља ње у су и ци дал не по те зе нео-ста љи ни стич ког вођ ства, 
би ло је до дат на по моћ за кре а то ре но ве европ ске без бед но сне ар-
хи тек ту ре. 

6. Ве ли ки на уч ник, Др Жи ва дин Јо ви чић, го во рио је “да је 
бал кан ска ге о по зи ци ја из у зет на пред ност Ју го сла ви је, али прет по-
ста вља ста бил ну др жа ву и од ва жну по ли ти ку”. Срп ска по ли тич ка 
кла са већ де це ни ја ма ни је из бо ри ла ни ти ста бил ну др жа ву, а још 
ма ње од ва жну по ли ти ку. Рет ко ко ја по ли тич ка кла са у овом ре ги-
о ну има та ко ка та стро фал ни исто риј ски сал до као срп ска. Она је  
ма ни фе сто ва ла де це ниј ска по ли тич ка не сна ла же ња, стра те гиј ске 
нео д луч но сти, не до ста так ге о по ли тич ких ви зи ја. Нео ко му ни стич-
ка вр ху шка  је за до ми нант ни еле мент има ла по по ва ње јед не ште-
то чин ске сек те, пар ти је- ЈУЛ. Ге о гра фи ја и по ли тич ки праг ма ти зам 
пот пу но су 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 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, чак ни кан ди да та за са ве зни ка, 
на ви ди ку.

7.Срп ски сал до је ви ше не го тра ги чан. На ко му ни стич ку 
исто риј ску кри ви цу да нас се ла га но над гра ђу је  не спо соб ност на-
зо ви ре фор ма то ра но ве вла сти. На ше ме ђу соб но тр ве ње се на ста-
вља, уз ин ди фе рент но по сма тра ње ме ђу на род не за јед ни це. Ср би ја 
во ли ам бис, ако је су ди ти по то ме ко га увек пу сти да за сед не на 
власт. У ва зду ху Ср би је осе ћа се по но во онај пре по зна тљив на-
го ве штај но вих по тре са, мо жда још же шћих не го 2000. Ку ља ју ће 
не за до вољ ство на ро да, уз по сло вич ну ин ди фе рент ност и емо тив ну 
ту пост вла сти пре ма упо зо ре њи ма гра ђа на, мо гли би још јед ном да 
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из ро де сна жне су ко бе. По сле 5. ок то бра 2000, јав ност је оче ки ва ла 
да се екс пре сно из ву че мо из исто риј ског ћор со ка ка, што је, на рав-
но, не мо гу ће, јер је фак тор вре ме у ме ђу на род ним од но си ма, као и 
у гра ђе њу успе шних ге о стра те гиј ских  ви зи ја, из у зет но ва жан. Ми 
го во ри мо о то тал ној стра те ги ји,ко ју 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.“ 1)

8. 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 тре ба са ста ви-
ти сло мље не ко сти и ко шчи це срп ског те ла и оства ри ти успе шну 
и фи зич ку и ду хов ну об но ву. По ли тич ка кла са Ср би је, а по себ но 
кре а то ри но ве спољ не по ли ти ке, при о ну ли су на по сао уз ве ли ко 
све оп ште ка шње ње Ср би је за све том.2)  

Ге о стра те гиј ска но ва кон цеп ци ја тре ба да ура чу на огром но 
ка шње ње за све том. Свет је у пост-ка пи та ли зму, у ин фор ма тич кој 
ре во лу ци ји 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 не-ле тал на оруж ја, из ме нио је фи ло зо фи ју 
ра та. Свет гра ди тзв. know led ge so ci ety, дру штво зна ња, у ко ме је 
оно до ми нант на ка те го ри ја дру штва, есен ци јал ни дру штве ни ре-
сурс.

Ср би ја ће се у до глед но вре ме, без об зи ра на обе ћа ња, стра-
те гиј ски сма тра ти фак то ром не ста бил но сти ре ги о на.У  тран зи-
ци о ној,  ха о тич ној и про фи тер ској ат мос фе ри, мо ра мо озбиљ но да 
раз ми шља мо о гра ђе њу чвр сте ге о по ли тич ке стра те ги је. 

9. САД  су, ма да још 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 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, и да ље се осе ћа ју  ине по бе ди ви ма. На ро чи то им Ср би 
ни шта не мо гу. 

На Ко сме ту не мо же мо да за ми сли мо трај ни мир док се не 
удо во љи Аме ри кан ци ма, али и Ал бан ци ма, ко ји су нас де мо граф-

1) Видети: Andre Beaufre, Introduction à la  stratégie, Economica, Paris, 1985.

2) Ва жна на по ме на  је мо је не са гла ша ва ње са јед ним опа сним кли ше ом ко ји се по ту ра јав-
но сти. По ли ти ча ри у Ср би ји  уве ра ва ју нас да је па као ко ји смо про шли по чео до ла ском 
Ми ло ше ви ћа. То ста ње је већ тра ја ло  пре ње га, у вре ме Стам бо ли ћа, ко ји је ина у гу ри-
сао отров ни екс пе ри мент Ми ло ше вић.Па као за Ср бе и све на ро де у Ср би ји тра је већ 
пу них 56 го ди на, од ка да је јед на сек та, КПЈ, уз по моћ НКВД, по че ла да уни шта ва на род 
и на ме ће иде о ло ги ју стра ну на шој кул ту ри и ци ви ли за ци ји- ста љи ни стич ку дик та ту ру.
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ским при ти сци ма та ко ефи ка сно исто риј ски по бе ди ли. Тај на ук 
та ко ђе мо ра да се пој ми до кра ја, и да се на тој но вој гор кој исто-
риј ској пи лу ли гра ди опа ме ће на  и знат но ин те ли гент ни ја стра те-
ги ја бу дућ но сти срп ске др жа ве. Исто вре ме но, већ са да тре ба осми-
шља ва ти стра те ги ју по врат ка оте тих ре сур са, да кле око 80% свих 
ре сур са Ср би је ко ји се на ла зе на тлу Ко сме та.

10.Не мач ка је ап со лут ни стра те гиј ски при о ри тет, ма ко ли ко 
су Ср би тра ди ци о нал но скло ни ји Ру си ји, или Фран цу ској. Тех но-
ло шки, при вред но, стра те гиј ски, Не мач ка је пра ва срп ска ма ма - 
и та та.Нај ве ће ко ри сти Ср би ја мо же да има од ис кре них ве за са 
Нем ци ма. Нај пра вед ни ји исто риј ски парт нер Ср ба, без об зи ра на 
рат не пе ри о де, је су Нем ци. А они већ ите ка ко ду бо ко при вред но 
са ра ђу ју и са Ру си ма, од ко јих до би ја ју го то во по ло ви ну сво јих по-
тре ба у га су, на при мер. 

Нај моћ ни ја европ ска др жа ва, нај бли жи аме рич ки парт нер 
и са ве зник, Не мач ка, ра до би и искре но са ра ђи ва ла са озбиљ ном 
срп ском др жа вом. Ка же мо срп ском, а не ју го сло вен ском, јер су не-
мач ки стра те зи сва ка ко би ли из не на ђе ни што Ср би свих рат них го-
ди на за пра во уоп ште ни су ра ди ли на осни ва њу соп стве не др жа ве, 
већ су под ле гли јед ној опа сној  ста љи ни стич кој сек ти.  Са да до ла зи 
вре ме да се по пра вља  ути сак.3)  Ну жно је срп ско усред сре ђи ва ње 
на гра ђе ње што чвр шћих ве за са Не мач ком, у чи ју “Ју жну ка пи ју” 
Ср би ја спа да и са да, као и пре сто го ди на.                                                       

11. Ду нав је ре ка Тре ћег ми ле ни ју ма, еко ном ска жи ла ку ца-
ви ца Евро пе ко ја се ра ђа. Срп ска де о ни ца од око 577км  ду нав ског 
то ка зах те ва ста бил ну и ди сци пли но ва ну, вред ну Ср би ју. Ра то ви на 
екс-ју го сло вен ском про сто ру су ра то ви за Ду нав, а све оста ло су 
пе ри фер ни су ко би, ка ко би се сти гло до Ду на ва.4) 

Бе о град је сре до кра ћа пу та од Се вер ног мо ра до Цр но мор-
ског ба се на и Ка спиј ског ба се на. Све па мет но што стра те гиј ски 
Ср би ја тре ба да од и гра у го ди на ма пред на ма, вр ти се око Ду на ва. 
Бе о град ска лу ка би ће сре ди ште Евро пе, у Бе о гра ду ће се ло ци ра ти 
мно ге свет ске бан ке, мно го то га вр те ће се око Бе о гра да. И “Бонд-
стил” је на Цви ји ће вој ли ни ји ис кљу чи во због Ду на ва и Бе о гра да. 
Срп ска шан са је да се из то га из ву че мак си мум, јер се отва ра ју пер-
спек ти ве да се Ср би ја из ву че из еко ном ски не ко ри сне зо не Евро пе, 
у ко ју је гур ну та још у вре ме вла да ви не Ива на Стам бо ли ћа.Ду нав 
3) Гу та ју ћи, праг ма тич но, чак и чи ње ни цу да су нас и они га ђа ли ура ни јум ским бом ба-

ма1999. 

4) Цен тар “Ју го и сток” у ду жем вре мен ском пе ри о ду упор но де тер ми ни ше срп ску ге о стра-
те гиј ску ори јен та ци ју на Ду нав, а не на Ја дран.
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је исто риј ска шан са Ср би је, из ме ђу нај бли жих бу ду ћих са ве зни ца, 
Не мач ке и Тур ске.

12. Пла не та се убр за ва,5) ме ња ју се из те ме ља по и ма ње вре
ме на, уло га људ ске ин те ли ген ци је, експлозијa ин фор ма тич ке ере 
је не сма ње на. Ко се у Ср би ји ба ви пој мом «но ос фе ре»( но ос  са-
зна ње, ин те ли ген ци ја - гр.) ко ја убр за но ме ња чо ве ко ву би ос фе ру? 
Срп ска та ко зва на ели та чак у свом пој мов ном апа ра ту не ма гро 
ових фе но ме на, ни ти о њи ма др жа ва ор га ни зо ва но про ми шља. 

Уме сто то га, и у овом ча су је на сце ни, упр кос на о ко по ку-
ша ји ма од ок то бра 2000, су прот ност ре ше њу. Ср би ја је у кан џа ма 
твр до гла ве кон зер ва ци је и ди вљег ли бе ра ли зма. Ср би ја ва пи је за 
ме то до ло шком об но вом соп стве не исто ри је.6)Већ је не сно шљив 
сте пен дог ма ти зо ва ња срп ске исто ри је, ко ји  као огро ман тег о 
вра ту ви си и да ље над гла ва ма жи ву ћих, а и још не ро ђе них ге не ра-
ци ја. По ли тич ка кла са не схва та до вољ но ни по ра зну сли ку о Ср-
би ји на свет ској ге о по ли тич кој и ци ви ли за циј ској ма пи.  

КОСОВО,ДОКТРИНАСУКОБАНИСКОГ
ИНТЕНЗИТЕТАИДИСЦИПЛИНОВАЊЕ

ТРЕЋЕГСВЕТАЕВРОПЕ

Ра том у За ли ву 1990 - 91, 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 ју, уз штед њу 
соп стве не наф те. 7) 

Во де ћи аме рич ки стра те зи су у мар ту 1992. озва ни чи ли исто-
риј ски стра те гиј ски до ку мент, по знат као De fen se Plan ning Gu i dan

5) Видeти: Paul Vi ri lio: «Тре ба да се озбиљ но за пи та мо о убр за њу исто риј ске ре ал но сти.  
Не са мо о Исто ри ји, већ и о са мом  пој му ње не  ре ал но сти у до ба  Бр зи не, бр зи не та
ла са  елек тро маг нет ног спек тра, ко ји ће уско ро  за вла да ти  све том, за хва љу ју ћи ки
бер не тич кој  син хро ни за ци ји,тајки бер-свет све ден на ни шта, или го то во ни шта, тем-
по рал ном  ком пре си јом  раз да љи на и за др жа ва ња  (ка шње ња, од ла га ња). У ства ри, XXI  
век  мо ра ће да из у ме по би ло ко ју це ну по ли тич ку еко но ми ју бр зи не, ко ја би би ла пан-
дан овој по ли тич кој еко но ми ји бо гат ства, пло да  стра стве ног  ра да  фи зи о кра та, по пут  
Фран соа  Ке неа и дру гих. Очу ва ње де мо кра ти је је по тој це ни.» In: Stratégie de la décep
tion- Стра те ги ја оп се не

6) Ка ко ка же углед ни исто ри чар у ди ја спо ри: «Свет се да нас ова ко кла си фи ку је: Аме ри ка 
је постмо дер но дру штво, Евро па је трансмо дер но,а Ср би јапредмо дер но.»

7) Кад год чи ни мо би ло ко ји по тез као др жа ва, знај мо да је ве ли ка ге о по ли тич ка ли си ца 
Збиг њев  Бже жин ски, већ одав но де фи ни сао, аме рич ки ја сно, аме рич ке ге о по ли тич ке 
ци ље ве. А они увек има ју ути ца ја на све дру ге, па и на Ср бе. Ка же Бже жин ски: „Три 
ве ли ка ге о по ли тич ка им пе ра ти ва су ова ко ре зи ми ра на: из бе ћи су да ре ме ђу ва за ли ма и 
др жа ти их у ста њу за ви сно сти ко ја оправ да ва њи хо ву без бед ност; не го ва ти по слу
шност за шти ће них су бје ка та; спре ча ва ти вар ва ре да фор ми ра ју офан зив не са ве зе“.
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ce, Во дич Пла ни ра ња Од бра не,у ко ме су по ста ви ли  спољ но по ли-
тич ке при о ри те те , за чи је оства ре ње су спрем ни и да ра ту ју. Је дан 
од њих је био  “спре ча ва ње им пе ри ја ли за ци је Ру си је”, ко је се са-
сто ји у не у тра ли са њу Ру си је и ње ног ути ца ја на Бли ском Ис то ку, 
у Цр но мор ском ба се ну и на Бал ка ну. 

Из гле да ло је та да да је ви ше не го на ив на, чак и бо ле сна, 
тврд ња да су Ру си у до глед ној бу дућ но сти у ста њу то да оства ре. 
Они на ред них де це ни ја, јед но ду шно су сма тра ли екс пер ти,  не ће 
би ти тех но ло шки и еко ном ски фак тор пла не те, по пут За па да. Њи-
хов пла фон је, твр ди ли су, вој на тех но ло ги ја и вој на моћ. 

По том су Аме ри кан ци кре ну ли у спу шта ње ка Ме ди те ра ну, 
и, по пр ви пут, се за ву кли  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 та да 
при вре ме но ис па ли из те тр ке. По сто ја ла је у то вре ме про це на да 
ће 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, а њи хо ви бро до ви сти жу до Ја-
дра на. 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 је 
ти ме пред ста вља ла 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 дљивм су ко бу 
са Евро пом на рас кр шћу ми ле ни ју ма. 

Та да шње на чел не из ја ве 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, ко ја 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 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 анар хич ни мен та ли тет 
Ср ба олак ша вао је 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 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. 

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.8)

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 
8) Аме ри кан це и Ру се ов де је пр ви „ на њу шио“ др Ан те Ци ли га, бив ши хр ват ски ко му ни-

ста и ве ли ки на ци о на ли ста, бо рац за не за ви сну Хр ват ску. По ме ни је дан од нај ве ћих по-
ли тич ких ли си ца на на шим про сто ри ма у ХХ ве ку,  ви до ви то је на пи сао Се дам де се тих: 
„ У тре ћем свјет ском ра ту, ако чо вје чан ство буд еима 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“.
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су Ср би гле да ли пут Ко со ва, Аме ри кан ци су ис пу ни ли про ро чан-
ство ин ге ни о зног Ан те Ци ли ге - 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« (М. Ра до ва но вић). 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).9)

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 чин. А њи хо-
ва пред ста ва све та фо ку си ра се на зо не Бли ског Ис то ка, Еура зи је и 
Евро пе. Та кав 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 и ге о ме три је 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 ко сов ским Ал-
бан ци ма  би ла је го то во отво ре на свих ових го ди на.10)

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.11)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 

9) DPG je  об ја вљен мар та 1992, на 46 стра ни ца. Та да шњи под се кре тар Пол Вол фо виц био 
је на че лу ти ма за пла ни ра ње гло бал не стра те ги је и но ве свет ске без бед но сне ар хи тек-
ту ре. Тим је при пре мио, фор му ли сао, ко ор ди ни сао и при ме нио мо де ле ци ље ва, на чи на 
и сред ста ва за  ово про мо ви са ње аме рич ких на и цо нал них ин те ре са. Ово га се стра те гиј-
ски ли дер шип САД др жи и да нас.  

10) То ком Де ве де се тих, чак су и амерч ке ТВ ста ни це, по пут CBS-a , „ 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.

11) 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 
д аочу 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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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.“

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.12) 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 екс-ју 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 .

Не тре ба пре не бре га ва ти да  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 
ов да шњи  про стор. Исто та ко, КФОР ће у 2008. са чу ва ти сво јих 16. 
500 вој ни ка (плус 7. 000 у Бонд сти лу). Те сна ге ла га но ис па ра ва-
ју.13)

Сма трам та ко ђе да је Ру си ја чак 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  док  до жи вља ва соп-
стве ну ре не сан су са енер гет ском кри зом. 

Ср би ја је на ге о по ли тич ком пла ну упра во у „си бир ској ди ле-
ми усред Бал ка на“. 

А ге о по ли то 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, 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 но ве без бед но сне арит ме ти
ке и ге о ме три је ар хи тек ту ре ре ги о на, али и са вре ме ног све та. 

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 ско  дру 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

12) 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 ра ид 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 тор 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. 

13) Та ко сма тра ју и  фран цу ски вој ни ауто ри. Ви де ти:  Оlivier Kempf, «Chro ni que de l’OTAN 
( nov. 2006 - août 2007,»  Défen se Na ti o na le, no vem bre 2007.
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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 2030 - 50 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).14)

АМЕРИКА,ПЛАНЕТАРНАГЕ
ОПОЛИТИЧКА«КРОЈАЧНИЦА»

У за вр шни ци пре го во ра о Ко сме ту ја сно је да је и да ље пре-
суд ни фак тор (pri me mo ver) Аме ри ка, а да су Евро па и Ру си ја тек 
игра чи (players) у тој ге о по ли тич кој игри.  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 бу дућ но сти на шег 
ре ги о на спо за ју ди мен зи је мо ћи (и си ле) САД.  За то је ну жно да 
пре ци зно ди јаг но сти ку је мо по зи ци ју, моћ и пер спек ти ве аме рич-
ког дру штва, ако уоп ште же ли мо да се при бли жи мо бу ду ћој на шој 
ду го роч ној стра те ги ји пре ма САД.

Мно ги у све ту још увек не уоча ва ју тран сфор ма ци ју САД 
каохи пер  си ле, и  постмо дер но дру штво,у истин ску„зе мљу  
свет“.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 ма - са ве зни ца ма. У вој на ис тра жи ва ња САД ула жу 10 пу та 
ви ше не го оста ли, а го ди шњи вој ни бу џет ни ка ко им не спа да ис-
под 600 ми ли јар ди до ла ра. За хва љу ју ћи „нео - кон си ма“ (neo con
ser va ti ves), Бу шо вим ин те лек ту ал ним мен то ри ма, Аме ри ка „гу ра“ 
и да ље уни ла те ра ли зам. 

У вој ном сми слу САД да нас не ма ју 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 win – win (две си мул та не) опе ра ци је по пут оне у 
Ира ку). НА ТО је за САД тек ре то ри ка. Ина че, струч ња ци пред ви-
ђа ју да ће се гра ди ти но ва вер зи ја НА ТО, кон цен три са на 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. 
14) Global Players су првенствено велике силе, САД и Русија, као и велике државе са 

бројним становништвом, попут Кине, Индије, Бразила, Индонезије, итд. Зависно од 
економског потенцијала ( посебно војног), спадају ту делимично и Јапан, Немачка, или 
ЕУ. Ту су и транс-националне корпорације са економским потенцијалом обрта преко 
100 милијарди евра или долара, које имају више од 100 000 запослених, или производне 
капацитете у више од 100 земаља. Њихова „геополитика“ јесте начин делања широм 
планете.
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САД и Евро па се не пре ста но уда ља ва ју и јаз ме ђу њи ма се 
по ве ћа ва. Ипак, спрам но вог моћ ног пла не тар ног клу ба, „Г - 20“, 
у ко ме глав ну уло гу игра ју Ки на, Ин ди ја, Бра зил и Ју жна Афри ка, 
Аме ри ка и Евро па оста ју део истог фрон та, па ће и њи хо ве стра те-
ги је 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, кроз са мо ко ју го ди ну, овај ка пи та ли зам до жи ве ће уда-
ре ка кве ни је ни ко од екс пе ра та мо гао ни да за ми сли до не дав но. 
Би ће то 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 
- бразилскo, мо жда и ја пан ског ти па ка пи та ла.15)

САД су у ме ђу вре ме ну и да ље не сум њи во огле да ло чи та вог 
чо ве чан ства, ње го ва на уч но - тех но ло шка аван гар да, али че сто и 
ње гов зло че сти од раз. 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 и вој ном 
пла ну. САД има ју не ве ро ват ну мре жу од пре ко 1.640 Уни вер зи те та 
(sic!), са пре ко 600 000 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 аме рич ки чла но ви чу ве не „Ај ви лиг“ уни-
вер зи тет ске гру па ци је нај ја чих (Хар вард, Бер кли, Прин стон, Јејл, 
итд.) Са свим је ја сно да у САД  да нас 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 пер  си ле у би ло ко јој зе мљи све та. 
По ку шај мо да са жме мо  и сли ку ко ја по ма же да се од го во ри где су 
све Аме ри кан ци на бал кан ском про сто ру да нас? Та Аме ри ка ко ја 
се на о ру жа ва све убр за ни је,  а истом бр зи ном раз о ру жа ва све зе-
мље ко ји ма то мо же да на мет не. Вој ни бу џет за 2009 им је пре ко 
650 ми ли јар ди до ла ра, што зна чи да ће пре ма ши ти си гур но и 700 
ми ли јар ди, због увек нео че ки ва них но вих тро шко ва.16) У Хр ват ској 
су Аме ри кан ци за у зе ли све ва жне по зи ци је  по чи та вом Ја дра ну, а 
из би ли су 1996 и на Ду нав код Ву ко ва ра. У Бо сни и Хер це го ви ни 
15) Струч ња ци твр де ка ко је Ки на да нас још увек „аме рич ко - европ ска ра ди о ни ца за про-

сте и ма ње ком пли ко ва не ин ду стриј ске ра до ве, али му ње ви том бр зи ном ће до ма ши ти и 
по зи ци ју истин ског ри ва ла.“ 

16) До дај мо и да од 2005, то тал вој них тро шко ва на го ди шњем ни воу пла не те је пре шао 1. 
000 ми ли јар ди до ла ра, а 2006, 1. 204 ми ли јар ди до ла ра. 
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кон тро ли шу све, од под зем ног аеро дро ма Би хаћ, пре ко Ку пре са, 
до Ма је ви це.17) У Ма ке до ни ји др же и Кри во лак, нај ва жни ји ва жни 
вој ни тре на жни по ли гон пост ко му ни стич ке Ју го и сточ не Евро пе. У 
Цр ној Го ри су за сад нај ви ше оба ве штај но при сут ни, са тен ден ци јом 
да трио Ђу ка но вић-Ву ја но вић-Ма ро вић,  са ен ту зи ја змом слич ним 
дру гим екс-ко му ни стич ким мла дим ли де ри ма про па ле Ју го сла ви-
је, гор љи во ста ве сво је те ри то ри је, пре све га Бо ку Ко тор ску,  на 
услу гу Ва шинг то ну. У Бу гар ској су се већ усе ли ли у зна чај не вој не 
ба зе, У Ру му ни ји су за у зе ли све што им је тре ба ло, па кон тро ли шу 
и Ду нав и Цр но мо ре. У Ма ђар ској су та ко ђе у по зи ци ји пот пу ног 
ге о стра те гиј ског го спо да ра на шег се вер ног су се да. У Ал ба ни ји су 
са сим па ти ја ма го ди на ма по сма тра ли ка ко Бен Ла ден об у ча ва сво-
је бож је рат ни ке „Ал Ка и де“,  у је ди ној европ ској зе мљи чла ни-
ци Ислам ске кон фе рен ци је. У Ал ба ни ји САД др же под кон тро лом 
сва ку ва жну ко ту ових вр ле ти и по ли ца ји ше, за јед но са Ен гле зи ма, 
На Ко сме ту др же ба зу „Бонд стил“. Исто вре ме но ра чу на ју, за јед но  
са вој ни ци ма из Ал ба ни је, ду го роч но, на зна ча јан број по моћ них 
бо ра ца у пла ни ра ним ло кал ним су ко би ма ни ског ин тен зи те та Бал-
ка на и Ју го и сточ не Евро пе.18)

И, да под се ти мо: и 1999, ка да је на Ср бе и све дру ге гра-
ђа не Ср би је не ште ди ми це ба цан оси ро ма ше ни ура ни јум, слич но 
оранжаген су ко ји је ба цан на Ви јет нам це Ше зде се тих го ди на, на-
ша зе мља је би ла пот пу но оп ко ље на су се ди ма ко је ни смо мо гли да 
убро ји мо ни у не трал не, а ка мо ли у до бре ком ши је. Пре ко свих 
гра ни ца, без из у зет ка, сло бод но су до ле та ли ави о ни НА ТО - пак та 
да из ру чу ју ура ни јум ске то ва ре( и ко зна још ка ква хе миј ска до-
стиг ну ћа не до зво ље них, а од Аме ри ка на ца увек ра до ко ри шће них 
не до зво ље них оруж ја).19) Два и по ме се ца ба ца ли су пре ко 30 000 
то на екс пло зи ва из ави о на и са бро до ва, пре те жно по ме ну те ура ни-
јум ске бом бе. А на Ко сме ту су го то во 100% га ђа ли овим не до зво-
ље ним оруж јем. (При том не га ђа ју Ми ло ше ви ћа и ње го ву еки пу, 
17) Су пру га ген се ка НА ТО пак та по чет ком ра та у Бих, Нем ца Вер не ра, би ла је по ча сни гост 

на па ра ди ге не ра ла Ду да ко ви ћа у Би ха ћу 1995, по во дом го ди шњи це Хо ме и ни ја, на ко јој 
су до ми ни ра ли му џа хе ди ни из му сли ман ских зе ма ља. Не дељ ник „Шпи гел“ је за бе ле-
жио ње но оду ше вље ње ви ђе ним: «Да је мој Вер нер жив, био би сре ћан што се ње гов 
еиде је оства ру ју“.  

18) Иако екс-Ју го сла ви ја ни је би ла са те лит СССР - а, ипак се у стра те гиј ским про и гра ва-
њи ма у САД и на За па ду ге не рал но, Ср би ја уба цу је у ту кор пу оба ве зно. При мер су 
ин сце ни ра не ан ти ге рил ске град ске бор бе уве жба ва не у ба зи Ле жен (Le je u ne) у САД. 
Нат пи си у фнги ра ном по бу ње ном гра ду  ни су на арап ском, већ на ћи ри ли ци. Баш као и 
што су аме рич ки пи ло ти над Бо сном, још 1994, Ср бе озна ча ва ли као не при ја те ље.

19) Не ма ша ле са са вре ме ним ге о по ли тич ким лу да ци ма. Ка да ва ма во ђа не мач ких Зе ле них, 
Јо шка Фи шер, за пре ти, по чет ком 1999, бом бар до ва њем бом бар де ри ма Б-52, па се то по-
том и оства ри, а зна се да ти ави о ни но се De ple ted Ura ni um бом бе, он да је то озбиљ но 
ста ње.
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већ не за шти ћен на род без скло ни шта, док је Ми ло ше вић тек бле ди 
из го вор за из вр ше ње ових ар ма ге дон ских по те за на ме ње них Ср-
би ма.)

Аутор у про че ље ове ана ли зе ста вља и  нео бо ри ву, за це мен
ти ра ну ге о стра те гиј ску чи ње ни цу овог про сто ра  ба зу Бонд стил, 
по са ђе ну у ме тар тач но на тзв. стра те гиј ској Цви ји ће вој ли ни ји.

И 1999, а на ро чи то са да, Ср би ја се на ла зи у ви ше стру ком  
стра те гиј ском не при ја тељ ском пр сте ну. По зи ци ја нам је го ра од 
изра ел ске, јер Изра ел ци има ју сво ју Аме ри ку, па из др жа ва ју из ме-
ђу 250 ми ли о на Ара па. А Ср би ја не ма сво је Ру се! 

БОНДСТИЛНА„ЦВИЈИЋЕВОЈЛИНИЈИ“:
НОВАБАЗАЗА„ОЧУВАЊЕ

ДЕМОКРАТИЈЕ“,НАФТЕИГАСА

Не мо гу САД да сву да дру где са Ира ном бу ду у крај ње за тег-
ну тим од но си ма, а да на Ју го и сто ку Евро пе, то ком чи та вог ра та у 
екс-Ју го сла ви ји, то ле ри шу иран ско ме ша ње, до пре ма ње оруж ја за 
му сли ма не и исла ми за ци ју хри шћан ског про сто ра. Нај ци ни чи је је 
то што је за аме рич ку док три ну не где исла ми зам љу ти не при ја тељ, 
а дру где пер верз ни са ве зник.

Гло бал на аме рич ка стра те ги ја, ге о по ли ти ка «lo nely su per po
wer» мо ра да се про ме ни, го то во из ко ре на. Аме ри ка и За пад тре ба 
да су спрег ну сво ју во љу  „на ме та ња де мо кра ти је“ за пад ног ти па, 
без по што ва ња  ло кал них кул ту ра и тра ди ци ја, и  иг но ри са њем 
Уни вер зал не де кла ра ци је УНЕ СЦОа о кул тур ној ра зно ли ко сти.

То је ко пер ни кан ски обрт аме рич ке по ли ти ке, ра ван про ме ни 
њи хо вог од но са пре ма Про то ко лу из Кјо та. Без то га, ма ка ко уто-
пиј ски зву ча ло Ва шинг то ну, ре зул та та не ће би ти и свет ће за ду го 
оста ти по при ште број них кр ва вих су ко ба и ха о са. 

У ма ју 1997. го ди не, у бе о град ском днев ни ку ”Блиц” сам  као 
екс клу зив ну вест об ја вио до ку мен те ко ји по ка зу ју на ме ре НА ТОа 
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. По твр ду ове тен ден ци је и 
стра те гиј ских пла но ва НА ТО-а, аутор члан ка до био је и лич но, ју ла 
1999, бо рав ком на Ко сме ту.

У бли зи ни глав не ко му ни ка ци је на Ко сме ту, из ме ђу Уро шев
ца и Ка ча ни ка, НА ТО  (чи тај САД)је  из во дио при прем не ра до ве 
за град њу ве ли ког аеро дро ма. Реч је о вој ном аеро дро му ка дром да 
при ма и нај те же вој не тран спор те ре, ко ји ће рас те ре ти ти аеро дром 
Сла ти ну код При шти не, ти ме што ће вој ни део аеро дро ма би ти 
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пре ме штен на но ву ло ка ци ју. Обим при прем них ра до ва ко ји су та-
да би ли у то ку ја сно је су ге ри сао да је за и ста реч о аеро дро му ко ји 
ће за до во љи ти зах тев не пла но ве НА ТО-а.

Чи ње ни ца да је НА ТО из не на ђу ју ће бр зо кре нуо у град њу 
вој них ка па ци те та, а да још ни је био ус пео да ста би ли зу је ста ње у 
оку пи ра ној срп ској про вин ци ји, нај ре чи ти је је го во ри ла  о вој но-
стра те гиј ским пла но ви ма нај моћ ни јег вој ног са ве за пла не те.

Град њом аеро дро ма на та ко зва ној Цви ји ће вој ли ни ји (Ва ло
на–Ско пље–Ко со во–Ср би ја до Ду на ва), Гло бал ни пај кан (Glo bal 
Cop), САД, не за др жи во се при бли жа вао свом стра те гиј ском ци љу 
за овај део све та. Но ва европ ска без бед но сна ар хи тек ту ра тре ба ло 
је и Ср бе да ди сци пли ну је до ме ре без о па сно сти по ко му ни ка циј-
ске, при вред не и ине прав це ко ји про ла зе бив шим ју го-про сто ром, 
пре све га Ду на вом.

Аеро дром код Ка ча ни ка, и дру га вој на ин фра струк ту ра на 
Ко сме ту, оси гу ра ва ли су  успе шно окон ча ње “ста би ли зо ва ња ре ги-
о на”. Овај циљ је озбиљ ним стра те гиј ским ана ли ти ча ри ма био са-
свим ја сан још 1994. го ди не, ка да је НА ТО по чео да ко ри сти Кри во
лак, бив шу ба зу ЈНА у Ма ке до ни ји, јед ну од нај зна чај ни јих вој них 
та ча ка у овом де лу Евро пе. Наш др жав ни и вој ни Врх очи то ни су 
уме ли да се при ла го де но вој стра те гиј ској си ту а ци ји у овом де лу 
Евро пе, ни ти да пред у пре де или амор ти зу ју број не не у год не и опа-
сне уда ре на на шу др жа ву, а на ро чи то да из бег ну рат са НА ТО-ом.

За пад на али јан са је сво јим ула ском на Ко смет, овла да ла још 
јед ном из у зет но ва жном стра те гиј ском тач ком – прав цем Бу ја но
вац– бу гар ска гра ни ца. Реч је о про сто ру од пе де се так ки ло ме та ра, 
ко ји се, по ре чи ма Ми ше ла Рук са, фран цу ског ге о гра фа, “у слу ча ју 
пре се ца ња, не мо же бра ни ти.”  Та ко је срп ска стра те гиј ска по зи-
ци ја опа сно да ље по гор ша на.

Та ко зва ни “вој нотех нич ки Спо ра зум” у Ку ма но ву, у ју ну 
1999, био је  сим бо лич ни по ни жа ва ју ћи крај гра ни ца ко је су Ср би 
из бо ри ли од вре ме на Ку ма нов ске бит ке. Крај ХХ ве ка је сти гао 
са не у мит ним ре ком по но ва њем срп ских гра ни ца, чи јих ду го роч них 
бол них исто риј ских по сле ди ца срп ска по ли тич ка кла са, по све му 
су де ћи, ни је би ла све сна.

Цви ји ће ва ли ни ја је ло гич но ин те ре со ва ње НА ТО-а и удар к 
по њој је био нај е фи ка сни ји при ти сак на ге о стра те гиј ску и вој ну 
по зи ци ју Ср ба. За пад на али јан са је ти ме на ста ви ла  свој по сао у 
ре ги о ну - “за вр шне ра до ве” на но вој европ ској без бед но сној ар хи
тек ту ри. 20) Аме рич ка ба за„Бонд стил“је по че ла да се гра ди још 
20) Блиц, 15. ју ли 1999.
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у ју ну 1999. 21) 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 лиу 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 Ко со ва. Ту је пред ви ђен 
тран сбал кан ски наф то вод, по знат и као АМ БО (Ал бан ско- ма ке-
дон ско- бу 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. 22) 
Ње го ва функ ци ја је пре нос наф 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 лно 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 во ју 
ли ни ји.23) 

За пад на Али јан са је оку пи ра њем Ко сме та, Тр бу ха Ср би
је, ка ко то ка же про фе сор М. 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 др жи вом пу ту ка 
Бе о гра ду- ли ни јом Бу ја но вац- Бу гар ска гра ни ца, про сто ра од око 
50км ва зду шне ли ни је.24)

21) Ве ро ват но пр ви текст у Еврoпи на ову те му об ја вио је овај аутор,  ју ла 1999, у  бе о град-
ском „Бли цу“. Текст је об ја вљен тек на 7. стра ни, пре по ло вљен. Рет ко ко је у Ср би ји  
схва тао ва жност овог по ду хва та у то вре ме. 

22) 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.

23) Цви ји ће ва ли ни ја:  Ли ни ја Ва ло на- Ско пје- Ко смет- 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. 

24) 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 слу ча ју на па да, овај про стор се не мо же 
бра ни ти «.
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БАЛКАНИВЕЛИКИ

„На Бал ка ну се про из во ди ви ше исто ри је но што мо же да 
се по тро ши“, ре као је дав но лу ка ви, а ме ђу Ср би ма упам ћен као 
под му кли,Вин стон Чер чил.

Са кра јем „гво зде не за ве се“ и дис ло ка ци је Ју го сла ви је, до-
шло је до то га да се За пад ан га жу је ов де «да би ба ја њем от кло нио», 
ка ко ка же је дан пи сац,  «фан то ме Бал ка на». За пад је про те клих го-
ди на ин тер ве ни сао и у БиХ, на Ко со ву, у Ма ке до ни ји, па по но во на 
Ко со ву 2008.

Ва шинг тон је из гу рао до кра ја (пр ве че твр ти не ове ге о по ли-
тич ке «игран ке») кр њу не за ви сност Ко со ва.Мо сква по др жа ва Бе о-
град про тив de ju re не за ви сно сти Ко со ва. Пу тин ко ри сти, на рав но, 
енер гет ску по лу гу за раз вој ру ског ути ца ја на Бал ка ну.25)Мо сква је 
дис крет но, али чвр сто иза Прид ње стро вља, от це пље ног од Мол-
да ви је, где од 1992 др жи 2.500 вој ни ка.За Мо скву је то пи та ње 
на ци о нал не без бед но сти, јер ода тле, ако не кон тро ли ше ову тач ку, 
Ру си ја из ла же свој  ју го за пад ни бок. То је тач ка за про јек то ва ње 
ру ске си ле на Бал кан и Цр но Мо ре (а Аме ри кан ци су одав но у Ки-
ши ње ву).26)

Очи то је да ЕУ и НА ТО има ју ин те рес да одр жа ва ју је дин-
ство члан ства, ка ко би убе ди ли Ру си ју да она не би сме ла да одр-
жа ва кон фликт на жа ри шта у Ју го и сточ ној Евро пи.Па ра лел но, то
прет по ста вља да пи та ње  не зна лач ког ге о граф ског нео ло ги зма  
«За пад ни Бал кан »27)и тур ско пи та ње тре ба да бу ду ја сно одво је на.

Ко со во има ви ше не го  си ро ма шан сте пен кон зи стент но сти 
прав не др жа ве. Ве ли ка Ал ба ни ја је на пра гу, је ди ни ду го роч ни, 

25) При мер је про је кат наф то во да Бур гас-Алек сан дро пу лис, као и Пу ти но во при су ство на 
 енер гет ском са ми ту у За гре бу, 6. ју на 2007.

26) Прид ње стро вље има ма ње од 5. 000 км2, тј. 11%  Мол да ви је. Са  800 000 ста нов ни ка( 
што је 17 од сто мол дав ског). Игор Смир нов пре у зи ма власт пре рас па да СССР-а и фор-
ми ра „Ре пу бли ку Дње стр“ 1990.  По ма же му ге не рал Ле бед, шеф 14. ру ске арmије, ка ко 
би се су прот ста вио Ки ши ње ву. Ре жим у Ти ра сто по лу, пре сто ни ци, од 1992, у пре ки ду 
ва тре, је „de fac to Др жа ва“. 

27) Приклањање појму Западни Балкан, је прихватање геополитичке кованице «фришког» 
датума, рођене  у бриселско- вашингтонским think tank екипама, а потом пуштена 
у политички погон, првенствено преко лидера ЕУ, попут Солане. Треба се зато у 
међународној комуникацији држати појма Југоисточна Европа, јер пристајање на 
«Западни Балкан» је научно нетачно, у истом фронту претходних термина којима је 
вођена лингвистичка герила против Србије. Тако појам Бошњак у редукованом значењу 
обухвата само Муслимане, ретко Хрвате, и никад Србе. Појам Косовар значи искључиво 
Албанци, никако и Срби. У Хагу су измислили за преводилачке потребе ненаучни 
термин БХС- језика: бошњачко-хрватско-српски (sic!). А гео-неологизам Западни 
Балкан Хрвати презиру, јер себе и не виде на Балкану.
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озбиљ ни, ис кре ни про грам  ра ни је про кла мо ва них и дру гих „Ве-
ли ких“ др жа ва на Бал ка ну. Ко сов ско при зна ње је по клон Аме ри ке 
мла дој на ци ји, са ве зни ци Ва шинг то на. 

Ср би ја је осло на тач ка јед не „бал кан ске по ли ти ке“ це ли не. И 
на Бал ка ну ко ри сти Мо сква као ору ђе ути ца ја енер ги ју, „ге о по ли
ти ку це ви“. То је по др шка ак тив ној стра те ги ји ути ца ја у цен трал-
ној Евро пи.Ло гич но је из све га пи та ње: не кри је ли се иза ово га 
ипак не ки круп ни ји до го вор Ру си је и Аме ри ке, о по де ли ин те ре са, 
пре ко наф те и га са?  У Ср би ји и на Бал ка ну, енер гет ски уло зи има-
ју стра те гиј ску ди мен зи ју и ге о по ли тич ки до ма шај. Ру си ја же ли 
да по ста не атрак тив ни парт нер за зе мље ре ги о на и ње на « ве ли ка 
стра те ги ја« пре ти је дин ству Евро пе и ње ној енер гет ској без бед но-
сти, твр де у Бри се лу. Као по сле ди ца,  бу ду ћа европ ска енер гет ска  
по ли ти ка не мо же да се огра ни чи на бор бу про тив за гре ва ња пла-
не те. а пи та ње сло бод ног при сту па ре сур си ма је су штин ско. 

Бал кан је по но во, на по чет ку но вог ми ле ни ју ма, ге о по ли тич-
ки чвор Евро пе. Ср би, пре све га, јер на ле ђи ма сво је ма ле зе мље 
осе ћа ју 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 ско- по 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 уз мах, 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, јед ног 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 Ко со во) пред ви ђе но је да про ђу га со во ди и наф то-
во ди. Од ре зул та та ових ве ли ких ра до ва ко ја се на ла зи у 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, про-за пад ног и про-ру 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 Ру си јом, што је је ди-
ни без бед ни пут ка бу дућ но сти. 



Зоран Петровић Пироћанац Про ле го ме на: Тезе о Србији и ...

117


ЈОШЈЕДНААЛБАНСКАДРЖАВА

НАЈУГОИСТОКУЕВРОПЕ

«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, јој је пре зри во 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 овом ди ја-
ло гу 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.

Да ка жем од мах, бол но, али пот пу но све сно - Ко смет је пре-
дат Ал бан ци ма и то је ире вер зи би лан про цес - ба рем у на ред них 
10-20 го ди на. Осим ако у ме ђу вре ме ну не из би је но ви су коб из ме ђу 
два (а ве ро ват но и ви ше) ло кал на на ро да.

По след њи исто риј ски срп ски мо мен тум ис цу рео је уза луд-
но по чет ком Де ве де се тих про те клог сто ле ћа, ка да је Ми ло ше вић 
имао из ван ред ну и при лич но ла ку при ли ку да се те ри то ри ја Ко-
сме та по де ли и раз ре ше сто го ди шње ге о стра те гиј ске гла во бо ље 
срп ске др жа ве на овом свом де лу. Со лу ци ја је би ла по зна та још 
из вре ме на по ку ша ја До бри це Ћо си ћа Се дам де се тих. Мо је ви ђе ње 
ре ше ња би ло је не по вољ ни је за Ср бе од  сво је вре ме но Ћо си ће вог, 
али из пер спек ти ве срп ске очај не по зи ци је 2008, знат но ко ри сни је. 
Око 70% те ри то ри је Ју жне срп ске по кра ји не тре ба ло је жр тво ва-
ти по бли ско и сточ ном прин ци пу те ри то ри је за мир. Ср би ја ни је 
има ла до вољ но ви до ви ту по ли тич ку ели ту (али ни на род у кван ти-
та тив ном сми слу) и оста је на кра ју без иче га. 

Жи ви мо у бал кан ском ре ги о ну у ко ме се, ка ко то кр сте стра-
те гиј ски think tank ти мо ви у Аме ри ци, та ко ђе ра ђа но во стра те гиј
ско окру же ње (the new stra te gic en vi ron ment).У пи та њу је кро је ње 
но ве без бед но сне ар хи тек ту ре и ге о ме три је Бал ка на, за по че то још 
ра то ви ма у бив шој Ју го сла ви ји, а на ста вље но на Ко сме ту. Ср би
ја, Ма ке до ни ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Ре пу бли ка Срп ска (а по чет ком 
Де ве де се тих још и Сло вач ка, ко ја се ис ко бе ља ла из ових кле шта), 
свр ста не су у део на шег кон ти нен та ко ју сам одав но на звао еко ном
ски не ко ри сном зо ном Евро пе.  Ту смо у овим го ди на ма тран зи ци је 
шут ну ти у не при јат ну «стра те гиј ску ка шу». Њу од ли ку ју со ци јал-
на без пер спек тив ност,  еко ном ски па као, кул тур ни очај, реч ју - ци
ви ли за циј скои пот па лу бље Евро пе. На ше на ве де не зе мље  су у нај-
не сно шљи ви јем, нај пр ља ви јем и нај ри скан ти јем де лу кон ти нен та, 
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без ре ал них из гле да за ско ри из ла зак из ње га. 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 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 20-30 го-
ди на у од но су на Евро пу и Аме ри ку. То су дру штва у ко ји ма мла ди 
има ју са мо је дан циљ - до мо ћи се ви зе и по том и па со ша не ке од 
зе ма ља ЕУ, или САД. 

У Евро пи Два де сет сед мо ри це го во ри се 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, ко јој је још на то ва-
рен и про блем Ко сме та и ал бан ских ре ван ди ка ци ја у Ма ке до ни ји, 
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».28)

Ранд кор по ра ци ја у јед ној сту ди ји ре а ли зо ва ној са грч ком 
фон да ци јом Ко ка лис, за кљу чу је чак: «Ауто но ми ја се не по ка зу је 
као трај но ре ше ње ко сов ског про бле ма. Са моопре де ље ње је мо
гу ће у скла ду са те ри то ир јал ним ин те гри те том су се да».  По ла ко 
на ви ка ва ју ре ги он и пре све га Ср бе (а по том и Ма ке дон це, у ка сни-
јој фа зи) на мо гућ ност ства ра ња «па ле стин ског про бле ма у Евро
пи», не бу де ли се Ал бан ци ма да ла пу на не за ви сност. 29)

28) 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 Ко со ва у не за ви сност, од1999.

29)  Кад год чи ни мо би ло ко ји по тез као др жа ва, знај мо да је ве ли ка ге о по ли тич ка ли си ца 
Збиг њев  Бже жин ски, већ одав но де фи ни сао, аме рич ки ја сно, аме рич ке ге о по ли тич ке 
ци ље ве. А они увек има ју ути ца ја на све дру ге, па и на Ср бе. Ка же Бже жин ски: „Три 
ве ли ка ге о по ли тич ка им пе ра ти ва су ова ко ре зи ми ра на: из бе ћи су да ре ме ђу ва за ли ма и 
др жа ти их у ста њу за ви сно сти ко ја оправ да ва њи хо ву без бед ност; не го ва ти по слу шност 
за шти ће них су бје ка та; спре ча ва ти вар ва ре да фор ми ра ју офан зив не са ве зе“.
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Пот пу но иг но ри шу, уни вер зи тет ски ка дро ви и струч ња ци 
ко ји мо ра ју да по се ду ју исто риј ско по зна ва ње Бал ка на, Ко сме та, 
Ср би је, Ма ке до ни је, ге о по ли итчки нон сенс о дру гој ал бан ској др
жа ви. Бал кан оста је ре зер во ар бу ду ћих екс пло зи ја и Сје ди ње не 
др жа ве ће би ти нај ве ћи кри вац. Мо жда они то и чи не ра ди одр жа-
ва ња пер ма нент не кри зе и ти ња ју ћих су ко ба ? 

Мно ги од ана ли ти ча ра (чак и грч ки) убе ђе ни су у «по зи тив-
ну и кон струк тив ну уло гу ал бан ске др жа ве и Ти ра не про те клих 
го ди на». Хте ли би да нас убе де у при лич но де ти ња сту те зу ка ко 
Ти ра на не же ли Ве ли ку Ал ба ни ју. А очи глед но је у пи та њу исти 
на род, са истом исто риј ском те жњом и по тре бом за те ри то ри јал но 
ши ре ње. Ка жу аме рич ки и дру ги ге о стра те зи ка ко су у Ти ра ни од-
би ли иде ју «Ве ли ке Ал ба ни је». 30) Ина че је та «вр ло кон струк тив на 
ми ро твор на Ти ра на ко ја се од ре кла Ве ли ке Ал ба ни је» сме ста по-
ри зна ла Та чи је ву при вре ме ну вла ду по сле Рам бу јеа 1998. го ди не.31)

Аме ри кан ци су се из не ких сво јих раз ло га од лу чи ли да стра-
те гиј ски ти пу ју пр вен стве но на Ал бан це из Ти ра не и Ма ке до ни је, 
као и на оне са Ко сме та. За то дис крет но охра бру ју и па ра лел ни ал-
бан ски уни вер зи тет и школ ство у Ма ке до ни ји за већ го то во 35 од-
сто Ал ба на ца. Ни кад не тре ба смет ну ти с ума оно што се до го ди ло 
на Ко сме ту и у Ма ке до ни ји. Од по сле Дру гог свет ског ра та, де мо-
гра фи ја је  би ла отво ре но у слу жби по ли ти ке. Та ко су отво ре ном 
по ли тич ком де мо гра фи јом ви ше не го удво стру чи ли по пу ла ци ју, 
ко ја је есен ци јал ни еле мент њи хо ве екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке 
у ре ги о ну. Та квог пре се да на не ма дру где у све ту, ма ка ко ал бан ски 
ин те лек ту ал ци на па да ли и ту ма чи ли овај фе но мен. 32) 

30) Ве ро ват но су због то га на хи ља де то на оруж ја и му ни ци је го ди на ма ушпри ца ва ни пре ко 
Про кле ти ја у срп ску по кра ји ну и Ма ке до ни ју. То је сни ма ла још 1993. као до ку мен та-
рац и јед на аме рич ка еки па CBS те ле ви зи је, јер је за њих био вр ло ро ман ти чан  пут на 
ма зга ма на то ва ре ним ки не ским «ка ла шњи ко ви ма» на пу ту за Ма ке до ни ју и Ко смет.

31) На гла си ћу и до ка за не ана ли зе и тврд ње јед ног од нај ве ћих свет ских струч ња ка за ан-
ти-тре ро ри зам и бор бу про тив исла ми зма, Јо се фа 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 Ал-Qаида 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 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 по 
свим сво јим гра до ви ма. 

32) Ауто ру је ову те зу у два на вра та по твр дио и је дан од нај ве ћих свет ских ге о гра фа и ге о-
по ли ти ча ра, Ив Ла кост.
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ПОЧЕТАКРЕСУРСНИХРАТОВАИ
ПОДЕЛАРЕСУРСАНАКОСМЕТУ

На ша епо ха упра во ства ра но ве ма пе ме ђу на род не без бед-
но сти, за сно ва не на де мо граф ским, еко ном ским и еко ло шким 
фак то ри ма . Ула зи мо у до ба ору жа них ме ђу др жав них су ко ба због 
ви тал них ре сур са као што су во да, шу ме, плод не ора ни це, енер ген-
ти. Мно ги струч ња ци за ге о по ли ти ку по ми њу пред сто је ће су ко бе, 
због бли ско и сточ не наф те, или га са и наф те “гло бал ног Бал ка на” 
у Ази ји, али и због хра не. У “ре сурс не ра то ве”  ср ља чо ве чан ство 
због ала во сти нај бо га ти јих. 

Евро па је све за бри ну ти ја за обез бе ђи ва ње га са и наф те за 
сво је ин ду стри је, јер је нај бли жи из вор у Ру си ји, ко ја не при па да 
ЕУ. О тој за бри ну то сти не дав но пи ше и Џеј ми Шеа: „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.. Нај пре 
тре ба би ти све стан  уз бур ка но сти тр жи шта енер ги је иза зва не 
пре те ра ном по тра жњом  над по ну дом... Аме рич ко ми ни стар ство 
за енер ги ју пред ви ђа по ве ћа ње свет ске по тро шње  наф те ко је ће 
пре ћи са 80 ми ли о на ба ре ла днев но у 2003, на 118 у 2030. го ди ни. 
По сле ди це ове ево лу ци је на це не су не из ве сне. (2006 In ter na ti o nal 
Energy Outlo ok) . Ве ли ка про ме на се де си ла у про из вод њи и др жа
њу ре зер ви наф те, пре ла зе ћи са ме ђу на род них нафт них асо ци ја
ци ја на на ци о нал не нафт не кор по ра ци је. По чет ком ‘70, пр ве су 
кон тро ли са ле 80% ре зер ви и про из вод ње,  а дру ге су се за до во ља
ва ле са 20% остат ка. Да нас је рас по де ла го то во обр ну та. 75% 
нафт них ре зер ви на ла зе се у ре ги о ни ма ко ји су  са да за тво ре ни за 
ме ђу на род на ин ве сти ра ња! Из то га про из и ла зи да уме сто тран
спа рент них тр жи шта ко ја су уре ђе на тр го вин ским  раз ло зи ма, 
пре шло се на спо ра зу ме др жа ве са др жа вом ко ји им пли ци ра ју по
ли тич ке кон це си је и ин те ре се без ве зе са тр жи штем. 

За раз ли ку од наф те, ко ја мо же да се раз ме њу је свет ски, тр-
го ви на  га сом је нај че шће ре ги о нал на, по што за ви си углав ном од 
ре ги о нал них мре жа га со во да. (Па ра лел но, при род ни теч ни гас је 
ин ду стри ја у по ра сту, ко ја ће иза зва ти  по ја ву све ви ше „су пер-ме-
та на ца“, бро до ва за теч ни гас ко ји шпар та ју отво ре ним мо рем ко је 
по ста је но ва кру ци јал на зо на енер гет ске без бед но сти. Евро па већ 
огром но за ви си од ру ског при род ног га са: пред ви ђа се да њен увоз, 
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ак ту ел но у ви си ни од 40%, по ра сте на 60% то ком 15 на ред них го-
ди на.(Цен трал на и Ис точ на Евро па за ви се  80% од ру ског га са.) 

Про це њу је се да ће и Се вер на Аме ри ка јед на ко по ста ти ја
сни уво зник при род ног га са у бли ској бу дућ но сти. Ми ће мо се су о
чи ти са тр жи шти ма енер ги је ко ја су ма ње отво ре на и тран спа
рент на. 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.“ 33)

Што се на шег те ре на ти че, Вој во ди ну и Ко смет мо ра мо да 
по сма тра мо и из угла ре сурс них ра то ва. За ве ћи ну из по ли тич ке 
ели те, то је ter ra in cog ni ta, јер им не до ста ју зна ња (и ин те ре со ва-
ња)  за ге о по ли тич ко по и ма ње  Ср би је и ње них ви тал них  ду го роч-
них ин те ре са. 

 Ого ли мо про бле ме у пот пу но сти. Вој во ди на је жит ни ца чи-
ја ће вред ност ра сти на ред них де це ни ја на свет ском тр жи шту све 
тра же ни је хра не. Она је већ одав но пла ни ра на ме та, ко ја тре ба да 
се пот пу но ис трг не из кон тро ле др жа ве Ср би је, а по том до би је ди-
ри го ва ну бу дућ ност. Тре ба да про из во ди знат но ви ше хра не не го 
са да. О то ме ће од лу чи ва ти дру ги, они за ко је ће се хра на про из-
во ди ти. 

Ко смет, за га ђен и «обо га ћен» оси ро ма ше ним ура ни ју мом, 
има угља за 17 ве ко ва и не што  ру да по Треп чи. Угаљ је при ма-
мљив и јеф ти но оку пи ра ни из вор енер ги је. Ко смет за то мо ра да 
бу де отет Ср би ји. 

Нај бол ни је пи та ње Ср би је - Ко смет, је сте нај о збиљ ни ји и 
нај о па сни ји про блем Ју го и сто ка Евро пе, и ова сто го ди шња ге о по-
ли тич ка му ка ну жно тре ба да се  по сма тра «кроз сво је вр сну ло ги
ку и за ма јац ко ји се ко тр ља од ју го сло вен ске за блу де по сле Пр вог 
свет ског ра та, до да нас,» (проф. др. Ми ло ван Ра до ва но вић) 

Да ли ће Ср би ја на кр јау ка пи ту ли ра ти пред пла но ви ма да је 
ре ду ку ју на си стем еуро-ре ги о на фор мал но об је ди ње них у др жав-
но-по ли тич ку це ли ну, уз ко нач ни ре зул тат  ге о граф ско ре ду ко ва
ње Ср би је на ње ну предку ма нов ску по вр ши ну ? 

По зна ва о ци ових ра до ва одав но ви де да ће Ср би, да нас већ 
де мо граф ски нај ста ри ји на род у Евро пи, по ста ти је дан од кон
сти ту тив них на ро да у сво јој ма тич ној зе мљи.

Ка ко је на пи сао проф. Ра до ва но вић не дав но, «про шла су у 
не по врат вре ме на и Ве ли ке и Ма ле Ан тан те, и Цен трал них си
ла, и ску пог ру ског по кро ви тељ ства, и рат них са ве зни шта ва, ка да 
33) Портпарол НАТО за време бомбардовања Србије 1999, узнапредовао је у међувремену, 

захваљујући гомили лажи и недопустивих манипулација међународним јавним мњењем. 
НАТО га је наградио функцијом директора политичког планирања у Међународном 
секретаријату Алијансе у Бриселу. Видети: Jamie Shea, La sécurité énergetique; une nou-
velle mission pour l’OTAN ? Défense nationale et sécurité collective, novembre 2007.
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се Ср би ја ди чи ла сла вом си ле по бед ни це, пла ће ног, до ду ше, јед ном 
че твр ти ном сво је ви тал не сна ге и ге нет ског по тен ци ја ла. Не ка
да шња Двој на мо нар хи ја, уз моћ ну не мач ку за ле ђи ну, сли ве ну са 
гал ским ре ги о ном у сто жер европ ске ин те гра ци је, од лу чи ва ће о 
по ли тич кој суд би ни срп ског на ро да на не ком кон гре су  Бер лин
ском, Беч ком, Па ри ском  све јед но, уз увек деј ству ју ћи бри тан ски 
ци ни зам и рас ту ћи аме рич ки неоим пе ри ја ли зам, чи ја је НА ТО 
Али јан са бу квал но плом би ра ла Ср би ју, а и чи тав Бал кан.»34)

Ал бан ци  су до ла ском КФОР-а, ју на 1999, по че ли да вр ше 
сна жне и си сте ма тич не опе ра ци је при ти са ка на срп ски и дру ге на-
ро де на Ко сме ту, са ци љем де фи ни тив ног учвр шћи ва ња ком пакт
не ал бан ске на ци је. Ре зул тат су број не сру ше не пра во слав не цр-
кве и ма на сти ри, мно ги од не про це њи ве умет нич ке вред но сти као 
ба шти на чо ве чан ства. По па ље на су се ла, по би је ни и про те ра ни 
љу ди. То су срам ни ре зул та ти УН-а, ко ји ме ђу на род ну за јед ни цу 
за у век оп те ре ћу ју за број не фор ме ата ка на основ на људ ска пра ва 
хри шћан ског ста нов ни штва и њи хо во ду хов но хри шћан ско на сле-
ђе. Реч ју, го то во да је окон ча но ет нич ко чи шће ње и то је ире вер зи
би лан и не по пра вљив про цес.

По ли тич ка кла са Ср би је за све ово вре ме ни је из не дри ла ни-
ка кве ре ал не по ли тич ке мо гућ но сти за пре о крет про це са у ко ме, 
ја сно је сви ма, чи та ва ме ђу на род на за јед ни ца по др жа ва одва ја ње 
де ла те ри то ри је Ср би је у не за ви сни ен ти тет. Од ла мен ти ра ња 
и са мо за ва ра ва ња не ма вај де и тре ба хра бро из ву ћи мак си мум из 
стра те гиј ског ми ни му ма ко ји је Ср би ји на овом про сто ру на ме њен. 

Ср би ја спа да у ре сурс но си ро ма шни је де ло ве Евро пе. Уз 
то Ср би ја и на пла ну ре сур са тр пи по губ ну де лат ност соп стве не 
по ли тич ке кла се као ауто-суб вер зив ног еле мен та. Нај зна чај ни је 
по ли ме та лич но ле жи ште Евро пе на ла зи се у Бор ском и Мај дан-
печ ком ба се ну. Ба кар, зла то, пла ти на, мо либ ден, а као про из вод и 
маг не тит, мо гу се до ка за но екс пло а ти са ти ба рем на ред них 50 го-
ди на. Струч ња ци твр де да су те ре зер ве ве ће не го све оно што је 
екс пло а ти са но прет ход них 75 го ди на. 

Су штин ско пи та ње КиМ-а ни је то ли ко са ма те ри то ри ја, ко-
ју су Ал бан ци  ви ше де це ниј ским ди сци пли но ва ним де мо граф ским 
на по ри ма у на ци о на ли стич ке свр хе прак тич но пре о те ли. Дра го це
ни и ви тал ни на ци о нал ни ре сур си су са мо сре ди ште ко смет ског 
исто риј ског про бле ма. Ви тал ни енер гет ски ба сен су Оби лић и 
оста ли ко сов ски руд ни ци, по пут Треп че. Руд не ре зер ве Ср би је у 
огром ном де лу на ла зе се на Ко сме ту. Угаљ, ман ган, цинк, и дру ге 
ру де, као и нај вред ни ја из во ри шта во де (по пут Си ри нић ке жу пе, 

34) Писмо аутору, 2007. године.
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око Штрп ца, и дру гих из во ри шта на Ко сме ту, ко је од ли ку је бу квал-
но нај ви ши свет ски ква ли тет), пред ста вља ју си ро вин ску осно ву 
срп ске бу дућ но сти. При знај мо - и бу дућ но сти Ал ба на ца на Ко сме-
ту.35)

Про це не екс пе ра та су да ће «угаљ у Шу ма ди ји, у Ко лу бар-
ском ба се ну, би ти ис цр пен за са мо 35 на ред них го ди на, док је у 
Оби ли ћу то бо гат ство утвр ђе но за на ред них 17 сто ле ћа екс пло а та-
ци је» (инг. Јо ван Ман дић). Не за бо ра ви мо - чак 80% свих при род-
них ре сур са, од угља до ра зних ру да, на ла зи се на Ко сме ту и ја сно 
је ко ли ки ће то удар би ти за бу дућ ност Ср би је, ако до зво ли да јој се 
све то и бу квал но от ме. 

Гра ђа ни Ср би је по се ду ју та пи је на зе мљи ште и руд ни ке на 
Ко сме ту из пред ко му ни стич ког до ба. Том чи ње ни цом огром но се 
по ве ћа ва ју шан се гра ђа на за по вра ћај имо ви не, на спрам за ин те ре-
со ва них број них мул ти на ци о нал ки, ка да о то ме ме ђу на род на за јед-
ни ца бу де уско ро од лу чи ва ла. 

У све ту са све ма ње ре сур са, ни јед на на ци ја на пла не ти не 
од ри че их се до бро вољ но, па сва ка ко то не сме да учи ни ни по ли-
тич ка кла са Ср би је. И Па ле стин ци и Изра ел ци, и мно ги дру ги на-
ро ди пла не те, ду ги низ го ди на во де за пра во спо ро ве и ра то ве због 
по де ле из во ри шта во де, или дру гих ре сур са. 

Још је дан не до вољ но по знат ва жан де таљ: гра ђа ни Ср би је 
да нас от пла ћу ју  ми ли јар де до ла ра кре ди та, по диг ну тих код аме-
рич ких ба на ка по чет ком Осам де се тих на име из град ње Ко сме та. О 
то ме та ко ђе ћу те и ме ђу на род не ин сти ту ци је, и ал бан ски  ли де ри, 
али и срп ска по ли тич ка кла са, а овај ба ласт на сла ба шним ле ђи ма 
но се Ср би ја и ње ни гра ђа ни. Фер до го вор Ср би је и Ал ба на ца је ди-
но је трај но ре ше ње, на пол зу обе ју за јед ни ца и њи хо вих по ко ле ња.  

ГЕОПОЛИТИКАЕВРОПСКОГИ
КОСОВСКОГХРИШЋАНСТВА

На спрам зи лот ски на стро је них при пад ни ка, те о ре ти ча ра и 
ак ти ви сте хри шћан ских цр ка ва, усу ђу јем се да уђем у област ве ре 
тек из ге о по ли тич ког ра кур са, без ика квог за ла же ња у чи сту дог му. 

Ри кард Ба рић из Спли та је, на при мер, сво јом лу цид но шћу 
осе тио „ да ће се Ру си ја по ја ви ти као фи нал ни вла сник чи та ве 
сла вен ске хи по те ке про шло сти и осно ва ти је дан но си ви ди ја лог 

35) Рудно богатство Космета привлачило је, подсетимо, и Трећи Рајх током Другог светског 
рата, и исто тако привлачи светски капитал данас.
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не ви ђе них по ви је сних ди мен зи ја.“36) Реч је о још увек не ви дљи вим 
про це си ма гло бал них ди мен зи ја на по љу са рад ње хри шћан ских 
цр ка ва. 

Је дан од ве ли ких за да та ка пу ти нов ске Ру си је на пу ту ко нач-
ног опо рав ка и до се за ња и пре ти ца ња нај ви ших ге о по ли тич ких до-
ме та им пе ри јал не Ру си је,  је сте пи та ње хри шћан ске ве ре.

У европ ским кру го ви ма во де се го ди на ма же сто ке бор бе за 
хри шћан ски иден ти тет Евро пе, ко ји оспо ра ва ју по сла ни ци ле вих 
стра на ка у ЕП. Нај же шћи по бор ни ци су По ља ци, ко ји на сто је да 
се у Уста ву Евро пе ја сно на зна чи зна чај хри шћан ства за наш кон-
ти нент.

Па ра лел но са овим про це сом, тра ју дис крет ни стал ни кон-
так ти хри шћан ских цр ка ва, пре све га Ва ти ка на и Ру ске Пра во слав-
не цр кве, уз уче шће  Ва се љен ске Па три јар ши је. Реч је о за јед нич-
кој све сти да се хри шћан ске цр кве у овом сто ле ћу при бли же и та ко 
оја ча ју свој фронт на спрам на ди ру ћег исла ма. Мо сква и Ва ти кан 
су на том пу ту, ко ји је му чан, на ње му се че сто за стај ку је, али је 
пут ипак ја сан.

Шта би мо гле да бу ду, у до глед ној бу дућ но сти, ве ли ке про-
ме не у и да ље раз је ди ње ној хри шћан ској цр кви? Ње го ва Све тост, 
Па па Бе не дикт 16,  jе по зна ти за го вор ник при бли жа ва ња пра во-
слав ци ма. По зна ва о ци овог пи та ња чак твр де ка ко је Све ти Отац 
све стан ду бо ке кри зе свог кле ра и ви ди пра во слав ну ли тур ги ју као 
ду хов ни спас. Пра во слав ци исто вре ме но тре ба да при хва те је дин-
стве ни ка лен дар (тј. да Бо жић сла ве 24. де цем бра). Па па ће он да 
ко мот ни је мо ћи да бу де све хри шћан ски  pri mus in ter pa res.
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РЕЗИМЕ

Аутор најпре врши анализу геостратегијске ситуације 
света и Европе, тзв. чинилаца еволуције планете, на крају 2008. 
године.  Потом детаљном геостратегијском и војном анализом 
подсећа на последице бомбардовања Србије 1999 године, које су 
најчешће прећуткиване у анализама политичке класе Србије. У 
бомбардовању се крију и многи одговори за стратегијску будућност 
Србије, јер смо у међувремену догурали до прага губитка 
Космета, што ће имати фаталне последице по национални корпус.                                                                                                                                      
Потом аутор залази у компаративну анализу српског политичког 
фенотипа суоченог са надирућим циничним  неолиберализмом, 
који политичкој класи Србије намећу избор за будућност.                                                                                                                                       
          У последњем делу есеја, аутор сачињава репертоар задатака 
и могућих оријентација српске политике која добрано касни за све 
убрзанијим светом. 
Кључне речи: неолиберални капитализам, алтердемократија, алтер-

мондијализам, енергетски и безбедносни кишобран, 
безбедносна архитектура, одрживи развој, државна 
управа, државни патриотизам, ГМО, економска 
обавештајност, подунавска оријентација, стратегијска 
геометрија постхладноратовља, интелигентна оружја.

RESUME

L’auteur  analyse d’abord la situation géostratégique du monde et 
de l’Europe; des soi-disants facteurs de l’évolution de la planète, à la fin 
de 2008. Ensuite, par une analyse géostratégique et militaire détaillée 
l’auteur nous rappelle-t-il les conséquences des bombardements de la 
Serbie en 1999, qui sont la plupart de temps ignorées dans des analyses 
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de la classe politique en Serbie. Dans le fait des bombardements se 
cachent de nombreuses réponses concernant l »avenir stratégique de la 
Serbie, puisque nous nous sommes approchés du moment de la perte de 
Kosovo et Métochie, ce qui aura des conséquences fatales qui imposent 
des chois pour l’avenir.

L’auteur entre ensuite dans l’analyse comparative du « féno-type 
politiquie serbe confronté au néoliberalisme cynique. 

Dans la partie finale l’auteur compose un répertoire de devoirs et 
de possibles orientations de la politique serbe, qui est de plus en plus en 
retard par rapport au monde accéléré. 
Mots-clés: capitalisme néolibéral, alterdémocratie,  altermondialisme, para-

pluie énergétique et sécuritaire, architecture sécuritaire, dévé-
loppement durable, géstion d’Etat,  patriotisme d’Etat, OG M,  
renseignement économique, orientation danubienne,  géometrie 
stratégie d’après la guerre froide, arfmements intelligents.
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