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СлободанЈанковић*

ОД МЕ ДИ ТЕ РА НА ДО АВ ГА НИ СТА НА

Сажетак

Политика Русије на Блиском Истоку може се мерити 
вековима, док се присуство НАТО може мерити деценијама. 
Ипак, НАТО, као симбол доминације Запада, наставља 
британско наслеђе контрирања Москви и утицања на 
друге велике силе у том региону. Авганистан, због своје 
геостратешке позиције и специфичности историјског 
тренутка, једна је територија од велике важности за 
контролу Ирана, Пакистана/Индије, Средње Азије/Русије 
и деломично Кине... Аутор је поделио свој текст на четири 
поглавља и закључак. Прво поглавље објашњава шта је 
проблем истраживања. У другом поглављу представљена 
је историја политике и иницијатива НАТО у региону и 
у односу на међународно окружење. У трећем поглављу 
направљен је преглед иницијатива и мисија НАТО у региону, 
са стављањем нагласка на ИСАФ мисију у Авганистану и на 
проблеме и разлоге који су везани за њу. Четврто поглавље 
се бави односима Русије и НАТО у региону и нарочито у 
Авганистану. 

У закључном поглављу аутор нуди синтетичко 
објашњење односа између Руског медведа и НАТО на 
Средњем истоку, њихових различитих стратешких намера, 
геостратешке важности Авганистана и, на крају, препрека 
за НАТО у остваривању циљева које су Западне елите 
зацртале за ову удаљену земљу.
* Сло бо дан Јан ко вић, Ин сти ту т за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о-

град
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Кључне речи: НАТО, Русија, Авганистан, Средњи Исток, 
стратегија, Талибани

Од но си НА ТО и Ру си је у ре ги ји Бли ског  
ис то ка

Ру ска по ли ти ка на Бли ском ис то ку мо же се пра ти ти то-
ком не ко ли ко сто ле ћа. Са вре ме на Ру си ја за раз ли ку од исто-
риј ског прет ход ни ка (СССР) не гра ни чи се са ре ги јом Бли-
ског ис то ка. Исти на, та раз да љи на на Кав ка зу је го то во не-
знат на. Без об зи ра на про ме ну гра ни ца по ли тич ко вођ ство у 
Мо скви по инер ци ји је на ста ви ло та мо где је стао СССР 1991. 
Ру си ја је та да фак тич ки поста ла парт нер са све га две др жа ве 
у овој ре ги ји, Си ри јом и Ира ном.1 Ме ђу тим, од сре ди не де-
ве де се тих го ди на 20. ве ка и по го то ву од 2000. го ди не, ру ска 
ди пло ма ти ја, са њом вој ни ком плекс и енер гет ске кор по ра-
ци је, раз ви ја ју све стра ни је ве зе са парт не ри ма од Ал жи ра до 
Ира на.

Се вер но а тлант ски са вез, као је ди ни вој ни (за ми шљен 
као од брам бе ни) са вез 90-их го ди на 20. ве ка, тра же ћи но ву 
свр ху, по чи ње екс пан зи ју у цен трал ној и ис точ ној Евро пи али 
утвр ђу је од но се и са зе мља ма Бли ског ис то ка. Зва нич но нај-
ва жни ја ми си ја Али јан се на про сто ру Ве ћег Бли ског ис то ка 
по ста је она у Ав га ни ста ну. Ру си ја је у тој зе мљи са ра ђи ва ла и 
са ра ђу је са НА ТО са ве зом. Ин те ре си Ру си је ко ја уче ству је и 
у две ор га ни за ци је ко је има ју и без бед но сни ка рак тер (ОДКБ 
и ШОС) по не кад су ком пле мен тар ни а по не кад су ко бље ни 
са ин те ре си ма Се вер но а тлант ског са ве за у ши рем ре ги о ну 
али и  зе мљи ко ју су пре три де це ни је оку пи ра ле со вјет ске 
тру пе. У овом ра ду пре до чи ће мо исто ри јат и уло гу НА ТО на 
Бли ском ис то ку те у Ав га ни ста ну по себ но. Ана ли за од но са 
Се вер но а тлант ског са ве за и Ру си је на Бли ском ис то ку, и по-
го то ву у зе мљи ко ја је би ла по след ње уто чи ште Оса ме бин 
Ла де на, ука зу је на ши ри од нос нај ве ћег вој ног са ве за да на-
шњи це и Ру ске Фе де ра ци је.

1  Ви ди ви ше у: Сло бо дан Јан ко вић, „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не 
по ли ти ке на по чет ку 21. ве ка”, На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, год V, vol. 5, стр. 
281-316.
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Пр во ће се украт ко ука за ти на по ли ти ку НА ТО а за тим 
и на од но се Ру ске Фе де ра ци је и нај ве ћег вој ног са ве за да на-
шњи це у овој ре ги ји.

Не до ста так ли те ра ту ре на ову те му, те ма њи број ис тра-
жи ва ња о уло зи НА ТО на Бли ском ис то ку пред ста вља иза зов 
али и оте жа ва увид у те ма ти ку. Је ди ни рад на те му (до ко га 
је аутор до шао) је сте „Уоп ште не оце не о мо гу ћем ка рак те ру 
од но са Ру си је и НА ТО-а у ре ги ји”, ти ме и  Ав га ни ста ну да т 
је од стра не Ро бер та Фрид ма на (Ro bert O. Fre ed man),2 као не-
га тив но. О уло зи Ру си је у ре ги ји ли те ра ту ру сам на во дио у 
ра ни јим члан ци ма.3

Ра ди по сти за ња син те тич ког од го во ра на пи та ње од-
но са ова два ак те ра ме ђу на род них од но са у кон крет ном ге-
о граф ском под руч ју, ко ри сти ће мо ин дук тив ну ме то ду, без 
об зи ра на ње не ма не, пот по мог ну ти сту ди јом слу ча ја Ав га-
ни стан.

НА ТО на Бли ском ис то ку
На кон при сту па ња Тур ске Се вер но а тлант ској уго вор-

ној ор га ни за ци ји (НА ТО) 1952. го ди не, пр во ба вље ње ове ор-
га ни за ци је ре ги јом Бли ског ис то ка по чи ње 1960-их ус по ста-
вља њем Рад не гру пе струч ња ка за Бли ски ис ток и Ма греб. 
Да кле, већ у пр вом струк ту ри са ном ис тра жи ва њу, ре ги ја 
је са гле да на као кул тур на це ли на тра ди ци о нал них зе маља 
Исла ма, али не и Па ки стан, Ин до не зи ја, Ма ле зи ја или Са-
хар ске и под са хар ске зе мље пре те жно на ста ње не му сли ма-
ни ма. Ка сни је је на по ли тич ком ни воу осно ва на ad hoc гру па 
за Ме ди те ран.4 

Тур ска, је ди на азиј ска чла ни ца Али јан се, стра те шки је 
са ве зник Изра е ла, кључ ног са ве зни ка САД у ре ги ји. Власт у 
Ан ка ри де це ни ја ма је пред ста вља ла бра ну ши ре њу ути ца ја 
СССР-а. Ипак, на кон про ме на 90-их и на по чет ку 21. ве ка, 
ка да НА ТО по чи ње ан га жман у овом де лу све та, чла ни це 
али јан се че сто на сту па ју у не фор мал ним ко а ли ци ја ма или 

2 Ro bert O. Fre ed man, „Can Rus sia be a part ner for NA TO in the Mid dle East”, 
in: Aurel Brown, NA TO–RUS SIA Re la ti ons in the twenty-first cen tury, Lon don 
2008, p. 6.

3 Ibidem; 
4 F. Step hen Lar ra bee, Jer rold D. Green (and ot hers), “NA TO’s Me di ter ra nean Ini-

ti a ti ve Po licy Is su es and Di lem mas”, RAND Mo no graph Re port, RAND 1998, p. 
45.



Сло бо дан Јан ко вић ОД МЕ ДИ ТЕ РА НА ДО АВ ГА НИ СТА НА

174

са мо стал но, па та ко и Тур ска фор мал но ни је са ра ђи ва ла са 
САД-ом у Ира ку.

Нов Стра те шки кон цепт али јан се (одо брен то ком бом-
бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре, 24. апри ла 1999. у Ва шиг то ну) 
у ви ше та ча ка пред ви ђа одр жа ва ње без бед но сти и ста бил но-
сти у Евро-атлант ској ре ги ји, без де фи ни са ња са мог ре ги о-
на. Је дан од нај и стак ну ти јих ци ље ва је спре ча ва ње ши ре ња 
оруж ја за ма сов но уни ште ње. Не ста бил ност у ре ги ја ма ко је 
се гра ни че са евро-атлант ском и ри зик од та ко зва ног пре ли-
ва ју ћег (spil lo ver) ефек та из ‘про па лих др жа ва’ и кри зних жа-
ри шта на зе мље чла ни це но ви су по вод за деј ство ва ње Се-
вер но а тлант ске али јан се ши ром све та па и у ре ги ји ко јом се 
ба ви мо.5 На овај на чин, Али јан са као по при ште сво га де ло-
ва ња од ре ђу је це ли свет. Пре кид сло бод ног про то ка „ви тал-
них ре сур са” и не кон тро ли са но кре та ње љу ди мо гу угро зи ти 
ин те ре се чла ни ца Али јан се (чл. 24). На са ми ту у Ис тан бу лу 
2004, од лу че но је да НА ТО по ја ча при су ство у јед ном од нај-
тур бу лент ни јих ре ги о на: кроз а) тре ни ра ње ирач ке вој ске, б) 
по ја ча ни ан га жман у Ав га ни ста ну, в) пре ра ста ње Ме ди те-
ран ског ди ја ло га у парт нер ство и г) осни ва ње Ис тан бул ске 
ини ци ја ти ва за са рад њу (Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve). Са мо 
ме сто одр жа ва ња са ми та сим бо ли зо ва ло је зна чај ни ји ан га-
жман у ре ги ји ши рег Бли ског ис то ка.6

Ме ди те ран ски ди ја лог на стао 1994. укљу чу је се дам зе-
ма ља (Ма у ри та ни ју, Ал жир, Ма ро ко, Ту нис, Еги пат, Изра ел 
и Јор дан) пр ви је мул ти ла те рал ни об лик са рад ње са зе мља ма 
ре ги је. Очи гле дан циљ ини ци ја ти ве би ли су па ци фи ка ци ја 
ра ди ста бил но сти Изра е ла, као кључ ног парт не ра САД, али 
и ства ра ње ко а ли ци је око Ва шинг то на и за пад них др жа ва. 
Ни је слу чај но да су две чла ни це овог фо ру ма — Еги пат и 
Јор дан — је ди не арап ске пот пи сни це ми ров ног спо ра зу ма са 
Изра е лом. Оста ле чла ни це при вре ме но су одо бри ле изра ел-
ска тр го вин ска пред став ни штва, ко ја с вре ме на на вре ме об у-
ста вља ју рад због па ле стин ско-изра ел ских су ко ба. Ме ђу тим, 

5 The Al li an ce’s Stra te gic Con cept, ar tic le 20, NA TO, Ин тер нет, http://www.na-
to.int/cps/en/ na to li ve/of fi cial_texts_27433.htm?se lec te dLo ca le=en, ски ну то: 
24/09/2009.

6 “Is tan bul Sum mit ex pands ope ra ti ons, strengthens part ner ships, im pro ves ca pa-
bi li ti es”, NA TO, Ин тер нет, http://www.na to.int/do cu/comm/2004/06-is tan bul/, 
ски ну то: 24/09/2009.
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осим па ци фи ка ци је са Изра е лом ни је се од ма кло да ље од не-
ко ли ко са ста на ка ми ни ста ра спољ них по сло ва и од бра не.

Дру га ета па ши ре ња НА ТО, по чет ком 21. ве ка обе ле-
же на је де фи ни тив ном ин те гра ци јом при бал тич ких ре пу-
бли ка, те ве ћи не зе ма ља од Пољ ске до Бу гар ске, уз Ср би ју 
као је ди ну др жа ву на овом по те зу ко ја је про кла мо ва ла вој ну 
не у трал ност. На Ви дов дан (28. ју ни) 2004. у гра ду на Бос фо-
ру је усво је на Ис тан бул ска ини ци ја ти ва за са рад њу НА ТО 
са зда на по мо де лу PfP-а ка ко је на ве де но у чла ну 3, тач ка С, 
осни вач ког до ку мен та.7 С об зи ром да је ини ци ја ти ва пре тен-
ци о зно или хра бро узе ла се би у циљ ши ре ње ста бил но сти и 
без бед но сти на Бли ском ис то ку, у до ку мен ту се на во ди по др-
жа ва ње Че твор ке и из на ла же ња ре ше ња изра ел ско-арап ског 
су ко ба. Ини ци ја ти ва је при хва ће на од стра не че ти ри ма ње 
арап ске зе мље Пер сиј ског за ли ва, ко је су из ра зи ле не спрем-
ност да ре а ли зу ју пред у слов са рад ње са са ве зом пред во ђе-
ним „Уј ка Се мом” — ин тер о пе ра бил ност.8

Ко нач но, НА ТО је при су тан у Ав га ни ста ну од ав гу-
ста 2003. го ди не, а ње го ве чла ни це од оку па ци је те зе мље 
2001. го ди не на крај њем ис то ку ши рег ре ги о на. 9  О тра ља вом 
учин ку нај ве ћег ме ђу на род ног вој ног са ве за у овој зе мљи до-
вољ но го во ре ба рем три по да тка: је дан је да су ко а ли ци о не 
жр тве у ње му још 2008. би ле број ни је не го у Ира ку, не са мо 
због опа да ња бро ја стра да лих у дру гој на ве де ној зе мљи, те да 
је вођа Та ли ба на 18. но вем бра 2008. на по ну ђе не пре го во ре 
из ја вио да се у сво јој зе мљи без бед но осе ћа и да му ни је по-
тре бан пред сед ник (Кар заи) да му је га ран ту је. Тре ћи је да се 
и да ље ша блон ски ин си сти ра на ре и зград њи или об но ви ин-
фра струк ту ре и ин сти ту ци ја у зе мљи ко ја ни ти је има ла ин-
фра струк ту ру о ко јој се го во ри у до ку мен ти ма, ни ти је ика да 
има ла ин сти ту ци је ка кве би на За па ду же ле ли.

Ме ди те ран ски ди ја лог тре ба ло је да об у хва ти про стор 
ју жно и ју го и сточ но од Евро пе и Тур ске по кри ве не НА ТО 
ки шо бра ном. Ис тан бул ска ини ци ја ти ва про стор но се на ста-

7 Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve, 28 Ju ne 2004, Ин тер нет, http://www.na to.int/do-
cu/comm/2004/06-is tan bul/do cu-co o pe ra tion.htm, ски ну то: 28/04/2008.

8 Mat teo Le gren zi, “Na to In The Gulf: Who Is Do ing Whom A Fa vor?”, Ин тер-
нет, http://fin dar tic les. com/p/ar tic les/mi_qa5400/is_200704/ai_n21284813/
print, ски ну то: 25/05/2007.

9 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, NA TO, In ter net, http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/
to pics_8189.htm, re tri e ved on 05/09/2009.
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вља и тре ба да об у хва ти зе мље Пер сиј ског за ли ва. На са мом 
ис то ку, ши ре схва ће ног ре ги о на, у Ав га ни ста ну, од ви ја се 
нај ва жни ја ак ци ја са ве за у 21. ве ку. Ирак, чи ја је суд би на не-
из ве сна а ре зул та ти оку па ци је де лу ју нео бе ћа ва ју ће за САД 
и Ко а ли ци ју вољ них, те Иран, Су дан и Ли би ја, ве ли ке су (ге-
о граф ски) зе мље ре ги о на ко је ни су у парт нер ским од но си ма 
са Али јан сом.10 И по ред до брих од но са са мно гим зе мља ма 
у ре ги ји, ми си ја НА ТО у Ав га ни ста ну, фи зич ки је од се че на 
од нај бли же зе мље чла ни це. Ова зе мља не ма из лаз на мо ре 
а пред ста вља ге о стра те шко чво ри ште из ме ђу пост со вјет ског 
про сто ра, Ки не и ин диј ског под кон ти нен та, као и ре ги о нал-
ног иза зи ва ча Аме ри ке, Ира на. Оту да и зна чај ове те ри то ри-
је, као и Ира ка ко ји пред ста вља ве зу из ме ђу Кав ка за и Пер-
сиј ског за ли ва и раз два ја Тур ску и Иран, две нај моћ ни је не а-
рап ске зе мље ре ги је.

Ми си је НА ТО у ре ги ји су 1) In ter na ti o nal Se cu rity As si-
stan ce For ce (ISAF) у Ав га ни ста ну; 2) NA TO Tra i ning As si stan-
ce Im ple men ta tion Mis sion in Iraq (NTM-I); 3) Ope ra tion Ac ti ve 
En de a vo ur (OAE) у ис точ ном Ме ди те ра ну; 4) Бор ба про тив 
пи ра те ри је.11 У Али јан си је на пред лог САД ди ску то ва но о 
ми си ји у Ли ба ну али ова ми си ја ни је ре а ли зо ва на због сум-
њи у ње ну не у трал ност у по гле ду арап ско-изра ел ског су ко ба.

САД, као нај ве ћа и нај моћ ни ја чла ни ца НА ТО, има во-
де ћу уло гу у овом са ве зу ко ји да нас бро ји 28 чла ни ца (на кон 
при кљу че ња Хр ват ске и Ал ба ни је апри ла 2009). Упр кос тој 
чи ње ни ци по ли ти ка и де ло ва ње НА ТО и САД не мо гу се у 
пот пу но сти по и сто ве ти ти, што се ја сно пре по зна је у слу ча ју 
оку па ци је Ира ка 2003. го ди не. Та да је зва нич ни Ва шинг тон 
због про ти вље ња НА ТО парт не ра, био при ну ђен да фор ми ра 
Ко а ли ци ју вољ них. Пр ви рат ни ан га жман НА ТО био је упра-
во у ре ги ји Бли ског ис то ка — опе ра ци ја „Пу стињ ска олу ја” 
1991. го ди не. Да нас је НА ТО ан га жо ван у ре ги о ну у 4 од 5 
ак тив них ми си ја ши ром све та.

10 Оку па ци о не вој ске по ву кле су се из ирач ких гра до ва 30. ју на 2009. а ло кал на 
вла да је кри тич ки рас по ло же на пре ма по ли ти ци Бе ле ку ће. За то оку па ци ја 
Ира ка, за ми шље на као пр ви ко рак у де мо кра ти за ци ји Ве ћег Бли ског ис то ка 
у сми слу ши ре ња аме рич ких вред но сти и утвр ђи ва ња аме рич ког при су ства 
у ре ги о ну, не до но си ре зул та те про јек то ва не на за пад ној оба ли Атлан ти ка.

11 NA TO Ope ra ti ons, Ин тер нет, http://uk na to.fco.gov.uk/en/uk-in-na to/na to-ope ra-
ti ons/, ски ну то: 28/09/2009.
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Кон стант не кри зе у ре ги ји од ра то ва, со ци јал них на-
пе то сти и про ду бљи ва ња си ро ма штва те не ста ши це пит ке и 
технич ке во де ути чу и на стал ни ми гра ци о ни при ти сак ка 
зе мља ма ЕУ и НА ТО. Ви сок де мо граф ски при ра штај до дат но 
про ду бљу је по сто је ће кри зе. Раст ста нов ни штва је до сти гао 
мак си мум од 3 про цен та  го ди шње (на Бли ском ис то ку и у 
Се вер ној Афри ци). На овом про сто ру 2007. го ди не жи ве ло 
је 432 ми ли о на љу ди. Ипак, по да ци о де мо граф ским трен до-
ви ма у овим зе мља ма че сто су не по у зда ни јер не од го ва ра-
ју ре зул та ти ма по пи са ко ји ука зу ју на раст ста нов ни штва у 
свим зе мља ма ре ги је.12 Нај ве ћи раст је у По ја су Га зе у ко јем 
је у пе ри о ду 1997-2007 ста нов ни штво по ра сло за 40 од сто (од 
1,022,207 до 1,416,543).13 С дру ге стра не, у ЕУ, од нос осо ба 
ста ри јих од 64 го ди не спрам бро ја рад но спо соб них (15-64 
го ди не) ће по ра сти на 48 од сто (од са да шњих 37%, што је 
мо жда и пре те ра на про це на) у на ред них 20-так го ди на. Де-
мо граф Деј вид Кол ман (Da vid Co le man) сма тра да је за одр-
жа ва ње од но са бро ја за по сле них и из др жа ва них у Евро пи по-
треб но го ди шње при ма ти 25 ми ли о на ми гра на та, што би са 
дру ге стра не до ве ло до дра стич них кул тур них и по ли тич ких 
про ме на.14 За то је ми гра ци о ни при ти сак на евро а тлант ску ре-
ги ју али и Изра ел по себ но, као ре зул тат ра ста ста нов ни штва 
и на ве де них кри за у Стра те ги ји из 1999. на ве ден као ри зик.

12 Ro u di-Fa hi mi, Far za neh, Kent, Mary Me de ri os, “Chal len ges and Op por tu ni-
ti es-The Po pu la tion of the Mid dle East and North Afri ca”, Po pu la tion Bul le tin 
Junе 2007, Ин тер нет, http://fin dar tic les.com /p/ar tic les/mi_qa3761/is_200706/
ai_n19434868/pg_4/?tag=con tent;col1, ски ну то: 30/09/2009.

13 “Ga za po pu la tion ‘ri sing ra pidly’”, BBC 15 Fe bru ary 2009, Ин тер нет, http://
news.bbc.co.uk/2/hi /mid dle_east/7891434.stm, ски ну то: 30/09/2009.

14 Jen ni fer Dabbs Sci ub ba, “The De fen se Im pli ca ti ons of De mo grap hic Trends”, Jo-
int For ce Qu ar terly Is sue 48, 1st qu ar ter 2008, p. 122.
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Ми си је НА ТО

Ми си ја NA TO Tra i ning As si stan ce Im ple men ta tion Mis sion 
in Iraq (NTM-I), за по че та је 2004. го ди не на фор мал ни по зив 
при вре ме ног пре ми је ра Ира ка Ија да Ала ви ја (Ilyad Al la wi). 
Ми си ја је вре ме ном про ши ри ва на и да нас об у хва та обу ку 
коп не них, ва зду шних и по мор ских сна га, жан дар ме ри је (на-
ци о нал на по ли ци ја) и гра нич не по ли ци је Ира ка, ре фор му од-
брам бе ног сек то ра (de fen ce re form), из град њу вој них ин сти-
ту ци ја и опе ра ци ју над зо ра ла ког и лич ног на о ру жа ња.

У скло пу ми си је та да шњи ге не рал ни се кре тар са ве за је 
27. сеп тем бра 2005. отво рио На ци о нал ни од брам бе ни ко леџ. 
НА ТО је ор га ни зо вао и Од брам бе ни ин сти тут за је зи ке те 
Ирач ку ко ман ду за обу ку и док три ну (The Ira qi Tra i ning and 
Doc tri ne Com mand (ITDC)) у Баг да ду.15

Ми си је Опе ра ци ја ак тив ни на пор (OAE) и Бор ба про тив 
пи ра те ри је у ис точ ном Ме ди те ра ну и ро гу Афри ке по мор ске 
су ми си је НА ТО ко је тре ба да оси гу ра ју без бед ну пре ко мор-
ску тр го ви ну и са о бра ћај. OAE на ста је на тра гу од го во ра на 
те ро ри стич ке на па де у Аме ри ци 11. сеп тем бра 2001. го ди не. 
Ми си ја је пр во бит но усме ре на на пред у пре ђе ње те ро ри зма 
кроз кон тро лу бро до ва што се у прак си сво ди на ин спек ци ју 
бро до ва ко ји из Су ец ког ка на ла или бли ско и сточ них ме ди-
те ран ских лу ка иду пу тем Евро пе и Атлант ског оке а на. Ју на 
2004. ми си ја је про ши ре на на чи та во Сре до зе мље.16

Али јан са је ор га ни зо ва ла три опе ра ци је око Ро га Афри-
ке и Аден ског за ли ва у ци љу бор бе про тив гу са ра и обез бе-
ђи ва ња ху ма ни тар не по мо ћи и без бед но сти по мор ског са о-
бра ћа ја и тр го ви не. По след ња Опе ра ци ја оке ан ски штит (од 
ав гу ста 2009), ме ђу тим има над ле жност и на са рад њу са зе-
мља ма ре ги о на у сми слу раз во ја ка па ци те та за бор бу про тив 
гу са ра.17

15 NA TO’s as si stan ce to Iraq, 04-Mar-2009, Ин тер нет, http://www.na to.int/is su es/
iraq-as si stan ce/, ски ну то: 29/09/2009.

16 Ope ra tion Ac ti ve En de a vo ur, NA TO 06-Feb-2009, Ин тер нет, http://www.na to.
int/is su es/ac ti ve_ en de a vo ur/, ски ну то: 12/09/2009.

17 “NA TO co un ter-pi racy mis sion con ti nu es with en han ced man da te”, NA TO 18 
Aug. 2009, Ин тер нет, http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/news_56991.htm, ски-
ну то: 12/09/2009.
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Ав га ни стан
Сло же ност Аме рич ког и бри тан ског ан га жма на у Ав-

га ни ста ну на ди ла зи НА ТО. Осим ти пич но вој не ди мен зи је, 
чи ји део за у зи ма Са ве знич ки ан га жман, при су ство оку па ци-
о них сна га у овој зе мљи ве за но је и за чи ње ни цу да се ра ди о 
нај ве ћем по го ну за уз га ја ње и при ми тив ну пре ра ду опи ју ма 
на Зе мљи, те да је про из вод ња ра сла до 2007, ка да је што због 
бор бе за ис ко ре њи ва ње по ља ма ка за пра вље ње опи ју ма, што 
због ни ских це на и пре за си ће но сти тр жи шта до шло до сма-
ње ња. По ред ума ње ња про из вод ње за 10 од сто и по вр ши не 
на ко јој се га ји за 22 од сто, Ав га ни стан и да ље под ми ру је 
93 од сто свет ских по тре ба за опи ју мом, од но сно хе ро и ном.18 
Но, ви ше од свет ске тр го ви не хе ро и на или ком пле мен та ран 
са њом је сте ан га жман аме рич ких ад ми ни стра ци ја, укљу чу-
ју ћи и нај но ви је, да сва ки про стор укљу чи у то ко ве свет ске 
еко но ми је у ко ји ма ин сти ту ци је умно го ме кон тро ли са не од 
Ва шинг то на од ре ђу ју пра ви ла игре.19 Успон Ки не те у ма њој 
ме ри Ин ди је, ис ти чу из у зет ност стра те шког по ло жа ја Ав-
га ни ста на, ко ји је до ду ше бит ни ји за деј ство ка Па ки ста ну 
и Ин ди ји не го ка Ки ни. ИР Иран се на из глед на ла зи окру-
же на САД и ко а ли ци о ним тру па ма са ис то ка (Ав га ни стан) 
и за па да (Ирак), те про тив нич ки на стро је их арап ских зе ма-
ља на ју жно-ју го за пад ној оба ли Пер сиј ског за ли ва.20 Ко нач-
но, осим вој не, по ли тич ко-стра те шке и еко ном ске бит но сти, 
Ав га ни стан је ини ци јал но пред ста вљао и део тзв. бор бе за 
гло бал не/уни вер зал не вред но сти од но сно гло ба ли за ци ју 
(ујед на ча ва ње) кул ту ра и ци ви ли за ци ја, што је 2007. из ја вио 

18 По сле ре корд них 193.000 хек та ра, за се ја них ма ком, пре ма про це ни UNODC 
(Kанцеларије УН за дро гу и кри ми нал) по вр ши не под ма ком све де не су на 
123.000 хек та ра, што је и да ље ви ше од пе ри о да та ли бан ске вла сти. Ви ди: 
“Afg han opi um pro duc tion in sig ni fi cant dec li ne”, UNODC, Ин тер нет, http://
www.unodc.org/unodc/en/front pa ge/2009/Sep tem ber/afg han-opi um-pro duc tion-
in-sig ni fi cant--dec li ne.html, ски ну то: 03/11/2009; Та ко ђе: Afg ha ni stan and 
nar co tics: Opi um poppy cul ti va tion trends, 2001-2009, SN/IA/05025, Ho-
u se of Com mons, 24 March 2009.

19 О по ли ти ци гло ба ли зо ва ња про сто ра, од но сно укљу чи ва ња опа сних пе ри-
фе ри ја у свет ске кон тро ли са не то ко ве нов ца пи ше Сај мон Дал би: Si mon Dal-
by, “Re gi ons, Stra te gi es and Em pi re in the Glo bal War on Ter ror”, Ge o po li tics, 
12:586–606, 2007.

20 При вид но, јер оку па ци о не сна ге у тим зе мља ма не ма ју кон тро лу над те ре-
ном па не мо гу аде кват но ни да из ве ду коп не не ак ци је зна чај них раз ме ра из 
тих зе ма ља. С дру ге стра не, Иран са мо при вид но ни је при су тан у Ира ку и 
Ав га ни ста ну. Ње гов ути цај у Ира ку осве до чен је и пр вим зва нич ним раз го-
во ри ма САД и ИР Ира на у Баг да ду 28. ма ја 2007.
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та да пред сед ник вла де Ује ди ње ног Кра љев ства, То ни Блер: 
„Рат про тив те ро ри зма не од но си се са мо на без бед ност и 
вој не так ти ке. То је бит ка вред но сти, ко ја се мо же до би ти са-
мо три јум фом то ле ран ци је и сло бо де. Ав га ни стан и Ирак су 
пред ста вља ли нео п ход на по ла зи шта ове бит ке.”21

Ав га ни стан не ма из лаз на мо ре ни са вре ме ну мре жу 
пу те ва. Нај ју жни ји и ју го за пад ни де ло ви зе мље су не на се-
ље ни. 

Ми си ја НА ТО у Ав га ни ста ну по ста је нај ва жни ја опе-
ра ци ја са ве за од ка ко је Али јан са пре у зе ла во ђе ње ИСАФ-а 
(In ter na ti o nal Se cu rity As si stan ce For ce – ISAF) ав гу ста 2003. 
го ди не. Ми си ја је пр во би ла огра ни че на на Ка бул да би се 
вре ме ном ши ри ла на се вер, за пад и ко нач но на југ и ис ток. 
Ре зо лу ци јом СБ 1510, ИСАФ-у је но ми нал но по ве рен ман дат 
на це лој те ри то ри ји Ислам ске Ре пу бли ке Ав га ни стан. Ипак, 
пр ва деј ства на ју гу за по че та су на кон ју ла 2006. да би у ок то-
бру НА ТО сна ге фор мал но би ле упу ће не и на ис ток (за пра во 
се ра ди ло о бри тан ским и ка над ским сна га ма). Ши ром зе мље 
САД су осно ва ле су PRT (Pro vin cial Re con struc tion Te am) — 
Про вин циј ски ти мо ви за ре кон струк ци ју. Ру ко во ђе ње ПРТ-
има НА ТО је пре у зео на ју гу, се ве ру и за па ду, док је ис ток 
остао под ди рект ном аме рич ком ко ман дом. Кра јем 2009, број 
НА ТО тру па у овој зе мљи уве ћан је на око 42 хи ља де.22

Ме ђу тим, у бор бе на ис то ку укљу че ни су ма хом САД, 
УК, Хо лан ди ја и Ка на да, док оста ле зе мље од би ја ју да по ша-
љу тру пе у бор бе не опе ра ци је. (Хо лан ди ја је на ја ви ла по вла-
че ње у ав гу сту 2010). И по сле нај но ви јих на по ра пред сед ни ка 
САД, нај ве ћи европ ски са ве зни ци (из у зев Ве ли ке Бри та ни је), 
од би ли су уче шће у бор ба ма на ју гу и ис то ку. Чак је у ок-
то бру 2009. го ди не из био скан дал, на кон пи са ња бри тан ског 
ча со пи са Ti mes, да је ита ли јан ска вој ска пла ћа(ла) та ли ба не у 
сво јој зо ни ка ко не би до ла зи ло до на па да на три ко ло ре. На-
вод но, та ли ба ни су би ли мир ни до ин ци ден та у ко јем су ита-
ли јан ски вој ни ци ра фа лом од се кли гла ву 12-го ди шњој де вој-
чи ци (3. мај 2009) по сле че га су усле ди ли смр то но сни на па ди 

21 Tony Bla ir, “A Bat tle for Glo bal Va lu es”, Fo re ign Af fa irs, Ja nu ary/Fe-
bru ary 2007, Ин тер нет, http://www.fo re ig naf fa irs.org/20070101fa es-
say86106/tony-bla ir/a-bat tle-for-glo bal-va lu es.html?mo de= print, ски ну-
то: 30/01/2007.

22 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, NA TO, 23-Oct-2009, Ин тер нет, http://www.na to.
int/cps/en/na to li ve /to pics_8189.htm, ски ну то: 02/11/2009.
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и на ита ли јан ске сна ге. Бер лу ско ни је ва вла да по ри че да је 
одо бри ла ова кве тран ска ци је, што је учи нио и Бер лу ско ни јев 
прет ход ник Ро ма но Про ди.23 Под ми ћи ва ње Та ли ба на и уста-
ни ка уоп ште и ни је но вост у овој зе мљи. На и ме, 25. де цем бра 
2007, шеф ми си је ЕУ и ди пло ма та ам ба са де УК, из ба че ни су 
због тај них пре го во ра са фрак ци јом талибана. Ав га ни стан-
ска слу жба без бед но сти пре тре сла је стра не ди пло ма те и до-
шла до ме мо риј ске кар ти це са по да цим о пре го во ри ма Ве ли-
ке Бри та ни је и јед не фрак ци је та ли ба на.24

Са ши ре њем НА ТО деј ста ва ши ри ла се и по бу на та ли-
ба на и дру гих уста нич ких сна га али и кри ми нал них гру па. 
Иако је још фе бру а ра 2008, та да шњи и са да шњи се кре тар од-
бра не САД Ро берт Гејтс (Ro bert Ga tes) из ја вио да су та ли ба ни 
ис ко ре ње ни и про те ра ни из Ав га ни ста на, ши ре ње те ри то ри је 
ко ју др же уста нич ке сна ге, и стал ни раст аме рич ких и НА ТО 
жр та ва у овој зе мљи од по чет ка 2008, бр зо су у пот пу но сти 
де ман то ва ли Геј тса. 25 По бу на се ши ри ка ко ге о граф ски та ко 
и у ин тен зи те ту о че му све до че из ве шта ји Се вер но а тлант ске 
али јан се.26 Да кле, по ве ћа ње бро ја НА ТО и аме рич ких тру па 
у овој зе мљи у обр ну тој је сра зме ри са по ве ћа њем те ри то ри-
је ко ју кон тро ли шу та ли ба ни и дру ги уста ни ци. Све и да су 
та ли ба ни, од но сно уста ни ци, укљу че ни у бор бу мо ти ви са ни 
са мо пла том (ка ко он да об ја сни ти по др шку ме ђу ци вил ним 
ста нов ни штвом без ко је не би мо гли да оп ста ну про тив моћ-
них вој ски За па да и зва нич не ав га ни стан ске вој ске)  и да их 
има 20-25.000, ка ко про це њу ју у НА ТО и у САД, за кљу чу је 
се да 4-5 ма њи број ав га ни стан ских ру рал них рат ни ка одо ле-
ва и чак по ти ску је нај са вре ме ни је опре мље не и об у че не пла-
ће не рат ни ке За па да и још око 100.000 при пад ни ка Ав га ни-
стан ске вој ске под ко ман дом вла де у Ка бу лу. По сле нај но ви је 
ин тен зи фи ка ци је на си ља и на па да на обје кат УН у пре сто-

23 “Sil vio Ber lu sco ni is su es de ni als over Afg ha ni stan bri be scan dal”, Ti mes on li ne, 
Oc to ber 15, 2009, Ин тер нет, 

24 Je ro me Star key, “Re ve a led: Bri tish plan to bu ild tra i ning camp for Ta li ban fig-
hters in Afg ha ni stan”, Ин тер нет, http://www.in de pen dent.co.uk/news/world/
asia/re ve a led-bri tish-plan-to-bu ild-tra i ning-camp-for -ta li ban-fig hters-in-afg ha-
ni stan-777671.html, ски ну то: 05/11/2009.

25 Го вор пре у зет са: “Ga tes: Ta li ban ‘no lon ger oc cupy’ ter ri tory in Afg ha ni stan”, 
Feb 6th, 2008, Ин тер нет, http://think pro gress.org/2008/02/06/ga tes-ta li ban-no-
lon ger-oc cu pi es-ter ri tory-in-afg ha ni stan/, ски ну то: 03/11/2009.

26 Frank Co ok (Uni ted King dom)- Ge ne ral Rap por te ur, Afg ha ni stan: A Tur ning Po-
int? 172 DSC 09 E, NA TO Par li a men tary As sembly 2009, Ин тер нет, http://www.
na to-pa.int/de fa ult.Asp?SHORT CUT=1783, ски ну то: 02/11/2009.
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ни ци Ав га ни ста на, УН су но вем бра 2009. до не ле од лу ку о 
по вла че њу по ло ви не за по сле них из Ав га ни ста на, што го во-
ри о ра сту ћем ха о су у зе мљи са све ви ше до ма ћих и стра них 
тру па.27

Да нас је ја сно да при су ство НА ТО сна га у Ав га ни ста ну 
ни је ве за но (ако је не кад и би ло) за бор бу про тив те ро ри зма 
и то је је дан од по ли тич ких про бле ма уну тар са ме али јан-
се. За пра во, у из ве шта ју пар ла мен тар ној скуп шти ни НА ТО 
о Ав га ни ста ну из 2009. го ди не, у об ја шње њу уло ге у овој зе-
мљи на сај ту НА ТО-а, као и на нај но ви јем, не фор мал ном, са-
стан ку ми ни ста ра од бра не чла ни ца Се вер но а тлант ског са ве-
за и ми ни ста ра од бра не зе ма ља уче сни ца у опе ра ци ји ISAF, 
у Бра ти сла ви (29. ок то бар 2009) те ро ри зам се уоп ште и не 
по ми ње.28 Спо ред но је по ме ну та Ал Ка и да као раз лог за ин-
тер вен ци ју. Ме ђу тим, ако је ја сно за што нај ва жни ја ми си ја 
НА ТО ни је ту где је сте, не по сто ји кон сен зус око то га због 
че га је сте. 

У окви ру ан га жма на Али јан са има не ко ли ко про гра-
ма ко ји се од но се на тре нинг и опре ма ње ав га ни стан ске вој-
ске и по ли ци је при че му са ра ђу ју са аме рич ким сна га ма и 
са ми си јом ЕУ ЕУПОЛ-ом (од 2007). Али јан са уче ству је и у 
ре фор ми сек то ра без бед но сти ко ја тре ба да ре зул ти ра ства-
ра њем про фе си о нал не по ли ци је са 82 000 при пад ни ка. Спро-
во ди раз о ру жа ва ње ста нов ни штва (са ку пља ње на о ру жа ња у 
иле гал ном по се ду, што је за пра во ви ше фра за и под се ћа на 
про гра ме са ку пља ња илегалнoг оруж ја у Ма ке до ни ји и Ал-
ба ни ји). Вр ши ме наџ мент (кон тро лу и над зор) скла ди шта му-
ни ци је ав га ни стан ске вој ске. Бо ри се про тив уз го ја и про ме та 
нар ко ти ка, те ула же на пор у об но ву зе мље и ус по ста вља ње 
до бре вла да ви не. Осим на ве де них ан га жма на, нај ви дљи ви ји 
је бор ба про тив та ли ба на и дру гих уста ни ка.29

27 “Afg ha ni stan: Onu Ri ti re ra’ Cen ti na ia Di Di pen den ti”, Yahoo news, Ин тер нет, 
http://it.no ti zie.yahoo. com/19/20091105/twl-afg ha ni stan-onu-ri ti re ra-cen ti na ia-
d-b689c2c.html, ски ну то: 05/11/2009.

28 Idem; NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, op. cit.; “NA TO Mi ni sters agree on key pri o ri-
ti es for Afg ha ni stan”, NA TO, 23-Oct-2009, Ин тер нет, http://www.na to.int/cps/en/
SID-90D9CE8E-0A47D1FD/na to li ve/news_ 58510.htm?, ски ну то: 02/11/2009. 
Док у НА ТО го то во да се и не го во ри о те ро ри зму у Ав га ни ста ну, до тле 
по ли ти ча ри на ста вља ју са овм дис кур сом због уну тра шње по ли ти ке и об-
ја шња ва ња њи хо ве уло ге у овој да ле кој зе мљи. У слу ча ју ка да би за пад ни 
по ли ти ча ри об ја шња ва ли да се бо ре про тив уста ни ка и по бу ње ни ка, јав но 
мње ње би би ло још те же убе ди ти у сми сао ми си је.

29 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, op. cit.
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Го то во да је и ла и ку ја сно да низ про гра ма и ак ци ја ко је 
нај ве ћи вој ни са вез спро во ди у Ислам ској Ре пу бли ци Ав га-
ни стан пред ста вља фа са ду или део јед не те исте ак ци је — 
бор бе про тив уста ни ка. Са ку пља ње оруж ја у зе мљи у ко јој 
је нај ве ћа увре да пре да ти оруж је као и об на вља ње на про-
сто ру без ас фалт них пу те ва, и пра те ће ин фра струк ту ре, ка ко 
у гра до ви ма та ко и ван њих го во ри о по на вља њу кон це па та 
ко ји ни ка ко не од го ва ра ју ствар но сти и по тре ба ма на ло ка лу. 
Не об на вља се оно че га ни је би ло ни ти се оруж је са ку пља. 
За пра во од 2005. не ма ве сти о са ку пља њу оруж ја. До та да 
се ра ди ло о те шком на о ру жа њу не ка да шње се вер не али јан се 
ко ја је уз аме рич ке тру пе до шла на власт и пре да ла те шко на-
о ру жа ње са мој се би.30 О фар сич но сти про це са го во ри по да-
так да је НА ТО об ја вио вест о за вр шет ку пре да је те шког на-
о ру жа ња на се ве ру ја ну а ра 2004, да би го ди ну ка сни је Стејт 
Де парт мент из дао са оп ште ње пре ма ко јем је по че ла пре да ја 
те шког на о ру жа ња на се ве ру.31 Над зор скла ди шта му ни ци је 
ав ган ске вој ске го во ри о сте пе ну по ве ре ња из ме ђу стра них 
тру па и до ма ћих под ре ђе них ре жи му у Ка бу лу. 

Фор мал но, Али јан са сво ју нај ва жни ју ми си ју, ка ко је 
на зи ва ју број ни зва нич ни ци нај ве ћег вој ног са ве за, во ди у 
ци љу „(...) по мо ћи ав га ни стан ској вла ди у ус по ста вља њу и 
ши ре њу ње ног ауто ри те та и ути ца ја ши ром зе мље, ка ко би 
се омо гу ћи ла об но ва и ефи ка сно упра вља ње.”32 Да кле, кључ-
на ми си ја нај ве ћег вој ног са ве за ко ји пре тен ду је на гло бал ну 
уло гу сво ди се на осмо го ди шње по ма га ње вла ди у Ка бу лу 
да овла да те ри то ри јом Ав га ни ста на и на мет не свој ауто ри тет 
уз по моћ стра них тру па. Кра јем сеп тем бра 2009, об ја вљен је 
тај ни из ве штај ге не ра ла Стен ли ја Мек кри ста ла (Stan ley A. 
McChrystal), глав но ко ман ду ју ћег ИСАФ-а. Пре ма ње му, не 
са мо да до ла зи до ши ре ња и сна же ња по бу не, не го не у спех 
НА ТО узро ку је не по ве ре ње у ову ор га ни за ци ју и код са ме 
вла де у Ка бу лу и у ‘ме ђу на род ној за јед ни ци’.33

30 “Mo re we a pons han ded over in Afg ha ni stan”, 15 Jan. 2004, NA TO, Ин тер нет, 
http://www.na to.int /do cu/up da te/2004/01-ja nu ary/e0115b.htm, 28/10/2009.

31 Idem; “NA TO Ci tes Pro gress on We a pons Can ton ment in Afg ha ni stan”, 21 Ja-
nu ary 2005, Ame ri ca.gov Ин тер нет, http://www.ame ri ca.gov/st/washfi le-en-
glish/2005/Ja nu ary/20050124185154xlren nef4.166812e-02.html#ixzz0Vu o oZ5fI, 
ски ну то: 28/10/2009.

32 NA TO’s ro le in Afg ha ni stan, op. cit.
33 “A dec las si fied ver sion of Gen. Stan ley A. McChrystal’s as ses sment of the war in 
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Да кле, ор га ни за ци ја зва нич но осно ва на с ци љем од бра-
не за пад них де мо кра ти ја од рас ту ће мо ћи СССР-а и ње го-
вих са те ли та, да нас ни је у нај ва жни јој ми си ји ра ди очу ва ња 
јед ног спо ља и из ну тра ко рум пи ра ног ре жи ма са ствар ном 
вла шћу на ма њој те ри то ри ји зе мље. Ин ди ка тив но је да ста-
ри кон цепт Lin ka ge ко ји Ду гин сим бо лич но на зи ва сти сак 
Ана кон де оп ста је и у стра те ги ји нај но ви јих ста нов ни ка Бе ле 
ку ће и Пен та го на. Ако је про па ла иде ја о ства ра њу од брам-
бе ног шти та у Пољ ској, на ја вљи ва ње отва ра ња ба за у Ру му-
ни ји и Бу гар ској ука зу је да се од шти та ни је од у ста ло. Ба рак 
Оба ма је на ја вио фа зно по вла че ње тру па из Ира ка, али је за 
ње го ва ман да та уку пан број САД вој ни ка у Ав га ни ста ну и 
Ира ку пре ма шио мак си мум за пред сед ни ко ва ња Џор џа Бу ша 
мла ђег. На и ме, кра јем 2007. и по чет ком 2008. су ма аме рич-
ких тру па у по ме ну те две зе мље из но си ла је мак си мал них 
186.000 вој ни ка. Да нас, са 130.000 вој ни ка у Ира ку и 68.000 у 
Ав га ни ста ну, ре корд них 198.000 аме рич ких тру па. не ра чу-
на ју ћи вољ не и Са ве знич ке сна ге. окру жу је Иран.34 Ко нач но, 
Аме рич ки ге не рал Мек кри стал за тра жио је од пред сед ни ка 
до дат них 40.000 вој ни ка ка ко би опе ра ци ја про тив та ли ба-
на би ла успе шно во ђе на.35 На ме ће се за кљу чак да је је дан од 
раз ло га кон ти ну и ра ног при су ства аме рич ких тру па и њи ма 
са ве знич ких тру па у ре ги о ну усме рен на при ти сак пре ма ре-
жи му у Те хе ра ну. 

По ред Ира на, ка ко је ра ни је на ве де но, ми си ја ИСАФ и 
па ра лел на са њом аме рич ка ми си ја Ope ra tion En du ring Fre-
e dom, усме ре не су и на деј ство ва ња у су сед ном Па ки ста ну, 
као прет по ста вље ном уто чи шту Та ли ба на и евен ту ал но Ал 
Ка и де (уко ли ко она још увек по сто ји).36 Као ре зул тат аме рич-

Afg ha ni stan”, Аsiamaior.org, Ин тер нет, 25/9/09, http://asi a ma i or.org/ar ti co lo_d.
php?id=7848, 26/09/2009.

34 Rick Ro zoff, “En cir cling Rus sia: US NA TO Mi li tary Ba ses in Eastern Euro pe”, 
Glo bal Re se arch, Oc to ber 25, 2009, Ин тер нет, http://www.glo bal re se arch.ca/in-
dex.php?con text=va&aid=15824, ски ну то: 02/11/2009.

35 “U.S. Tro ops to Afg ha ni stan: A Wa i ting Ga me”, CBS, Oct. 30, 2009, Ин тер нет, 
http://www.cbsnews. com/sto ri es/2009/10/30/eve ning news/main5465799.shtml, 
ски ну то: 02/11/2009.

36 “Gun fi re ex chan ged by Pa ki sta ni and US tro ops”, Gu ar dian, Ин тер нет, http://
www.gu ar dian. co.uk/world/2008/sep/26/pa ki stan.usa, ски ну то: 04/11/2009; 
“U.S. Tro ops Cros sed Bor der, Pa ki stan Says”, Was hing ton Post Sep tem ber 
4, 2008, Ин тер нет, http://www.was hing ton post.com/wp-dyn/ con tent/ar tic-
le/2008/09/03/AR2008090300523.html, ски ну то: 01/11/2009.
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ке тру пе има ју пр вих 12 жр та ва у опе ра ци ја ма на па ки стан-
ској те ри то ри ји.37 Ово по но во до во ди у пи та ње ле ги ти ми тет 
ми си је НА ТО и Ко а ли ци је пред во ђе не САД, јер не по сто ји 
ауто ри за ци ја УН ни ти до зво ла Па ки ста на за сва вој на деј-
ства за пад них тру па на ње го вој те ри то ри ји. То ком ок то бра 
пре ми јер Па ки ста на Ги ла ни (Yusuf Ra za Gi la ni), пре ма на во-
ди ма аме рич ког ана ли ти ча ра, мо лио је ге не ра ла Пе тре у ша 
и се на то ра Џи ма Ке ри ја да во ска САД не ула зи у Па ки стан 
док ње го ве тру пе опе ри шу у пле мен ским зо на ма. Упа ди ма 
у су ве ре ну па ки стан ску те ри то ри ју, САД на ру ша ва ста бил-
ност ове зе мље. Па ки стан ви ше де це ниј ски су пар ник Ин ди је, 
зна ча јан је у сред ње и сточ ној јед на чи ни због свог атом ског 
ста ту са, ве ли чи не те ри то ри је и став ни штва. Уну тра шњи су-
ко би, те ро ри стич ки на па ди и по ли тич ка по де ље ност на го ве-
шта ва ју ха о тич ну си ту а ци ју. При су ство НА ТО и аме рич ких 
сна га у су сед ном Ав га ни ста ну за то је бит но у слу ча ју ду бље 
кри зе Па ки ста на. Те ри то ри ја Па ки ста на до ши ре ња деј ста ва 
па ки стан ских та ли ба на, слу жи ла је за ¾ тран спор та Ко а ли-
ци о ним тру па ма у Ав га ни ста ну.

Ме ђу тим осим ши ит ске те о кра ти је, и ислам ске атом ске 
др жа ве, го ми ла ње тру па у Ислам ској Ре пу бли ци Ав га ни стан 
ва жно је и због при ти ска на ста ру кон ти нен тал ну си лу, ан-
гло сак сон ског не при ја те ља — Ру си ју. 

Ру си ја и НА ТО на Бли ском ис то ку, до дир не 
тач ке

Од но си два ју стра на, ко је фор мал но са ра ђу ју у окви ру 
Са ве та НА ТО–Ру си ја и кроз про грам Парт нер ство за мир, 
на про сто ру Бли ског ис то ка нај ви дљи ви ји су у Ав га ни ста ну. 
Ка рак тер тих од но са ни је јед но зна чан и од ли ку је се ка ко са-
рад њом та ко и ду го роч но раз ли чи тим ци ље ви ма. Ру си ја као 
и сва ка ве ли ка си ла на сто ји да оја ча уну тра шњу ста бил ност 
и про јек ту је ути цај у не по сред ној око ли ни (Цен трал на Ази-
ја, Кав каз, Ис точ на Евро па и Да ле ки ис ток у слу ча ју Ру си је). 
Иза зо ви и прет ње са мој Ру си ји и ње ном ути ца ју у Цен трал-
ној Ази ји и на Кав ка зу по ти чу ка ко од му сли ман ског вер ског 

37 “Operation Enduring Freedom: U.S. Fatalities In and Around Afghanistan”, Ica-
sualties, Интернет, http://www.icasualties.org/OEF/ByTheatre.aspx, скинуто: 
04/11/2009.
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екс тре ми зма (Кав ка з, Че че ни ја, Ин гу ше ти ја, Да ге стан) та ко 
и од тра ди ци о нал ног ге о по ли тич ког атлан ти стич ког не при-
ја те ља. НА ТО као из раз же ље ели та За па да да пер пе ту и ра-
ју до ми на ци ју на у свет ским то ко ви ма, на сто ји да ис ти сне 
Ру си ју из Цен трал не Ази је и кроз при ти сак ко ји ства ра деј-
ству ју ћи у бли ско и сточ ним зе мља ма ко је се гра ни че са ека-
да шњим ре пу бли ка ма СССР-а. 

Ако о су ко би ма, па ра лел ним и ком пле мен та рим ин те-
ре си ма ве ли ких си ла на те ри то ри ји Бли ског ис то ка по сто ји 
оби ље ма те ри ја ла, те шко је ука за ти на од но се Ру ске Фе де ра-
ци је и Се вер но а тлант ског са ве за у ре ги о ну. Ру ско де ло ва ње 
на овом про сто ру усме ре но је на ши ре ње би ла те рал не и мул-
ти ла те рал не са рад ње у обла сти енер ге ти ке, отва ра ња и ши-
ре ња тр жи шта за ку по ви ну ру ских про из во да, пр вен стве но 
вој не ин ду стри је, те отва ра ње (за са да са мо) вој но-по мор ских 
ба за.38 Ру си ја је по лу зва нич но на ја ви ла и исто та ко де ман то-
ва ла отва ра ње две но ве вој но-по мор ске лу ке (Ли би ја и Је мен) 
и пре тва ра ње по сто је ћег вој ног при ста ни шта у вој но-по мор-
ску ба зу у Тар су у Си ри ји. Др жа ве са ко ји ма Ру си ја има нај-
ра зви је ни је парт нер ство у овом де лу све та, Иран и Си ри ја, су 
упра во оне ко је ни су укљу че не ни у је дан об лик са рад ње са 
НА ТО са ве зом. Енер гет ска са рад ња са Ал жи ром и пла сман 
ру ске вој не опре ме у ову зе мљу Ма гре ба чи не да ова зе мља 
има са рад њу ка ко са НА ТО (Ме ди те ран ски ди ја лог) та ко и са 
Ру си јом.

Са рад ња Ру си је и чла ни ца Али јан се у Ав га ни ста ну по-
че ла је и пре ин тер вен ци је у овој зе мљи, но вем бра 2001. Да-
нас, Ру си ја по ред Па ки ста на пред ста вља кључ ног парт не ра 
у снаб де ва њу ИСАФ-а, до ду ше ин си сти ра ју ћи ис кљу чи во на 
тран спор ту не вој не опре ме.39 Зва нич ни ци НА ТО ука зу ју на 
Ав га ни стан као мо гу ће по ље са рад ње са Ру си јом. Ипак, при-
су ство сна га овог са ве за укла па се у стра те ги ју окру жи ва-
ња Хар тлен да. Има ју ћи у ви ду ову ди мен зи ју, Ав га ни стан је 
осло нац за за пад ни, пре вас ход но ан гло а ме рич ки ути цај на 
Цен трал ну Ази ју али и окол не зе мље.

За то су по ли тич ка пре стро ја ва ња у Цен трал ној Ази ји, 
ре ги ји на ста лој рас па дом СССР-а, по ве за ни са при су ством 

38 Ви ди ви ше у: Сло бо дан Јан ко вић, „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не 
по ли ти ке на по чет ку 21. ве ка”, op. cit.

39 Frank Co ok, Afg ha ni stan: A Tur ning Po int?, op. cit., po int 25.
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НА ТО и САД у Ав га ни ста ну. Уоста лом, по сле Па ки ста на, и 
на кон за тва ра ња аме рич ке авио ба зе у Уз бе ки ста ну K2 (Kar-
shi-Kha na bad), аеро дром Ма нас у Кир гиз ста ну нај ва жни ја 
је ло ка ци ја за тран сфер не бор бе не тех ни ке и опре ме. По сле 
спо ра зу ма са Ру си јом, фе бру а ра 2008, об но вље ним мар та 
2009, и Ру ска Фе де ра ци ја за јед но са цен трал но а зиј ским др-
жа ва ма по ста је те ри то ри ја пре ко ко је се вр ши део на бав ки за 
НА ТО и Ко а ли ци о не тру пе у Ав га ни ста ну.

Аме рич ка ин тер вен ци ја у Ав га ни ста ну по др жа на од 
стра не УН, пре тво ри ла се у вој ну оку па ци ју али и омо гу ћи-
ла отва ра ње ба за НА ТО зе ма ља (САД и Фран цу ске) у Уз бе-
ки ста ну, Кир гиз ста ну и Та џи ки ста ну. На овај на чин, САД је 
имао ди рек тан уплив у ср це He ar tland-а. Ме ђу тим, нео че ки-
ва ни ис ход по след ње обо је не ре во лу ци је у ре ги ји Цен трал не 
Ази је (Кир гиз стан), за о крет Уз бе ки ста на, ус по ста вља ње до-
ми нант ног ути ца ја Ру си је у Та џи ки ста ну и ја ча ње от по ра у 
Ав га ни ста ну про ме ни ли су си ту а ци ју. Осим про ши ри ва ња 
из најм ље не авио ба зе Кант у Кир гиз ста ну, у ав гу сту 2009. 
Ру си ја је у овој зе мљи, до би ла ста ру со вјет ску ба зу у гра ду 
Ош на 49 го ди на са мо гућ но шћу стал ног про ду жа ва ња на пе-
ри о де по 25 го ди на.40

Иако је Ге не рал ни се кре тар НА ТО Ан дерс Фог Ра-
сму сен (An ders Fogh Ra smus sen) у ок то бру из ја вио да Ру си-
ја мо же ак тив ни је уче ство ва ти у ав ган ској кам па њи, ра ди се 
о фи ној ме диј ској ма ни пу ла ци ји на ко ју ни ма ло иму на ни је 
ни ру ска стра на.41 Ње ни раз ли чи ти пред став ни ци у су шти-
ни ша љу по ру ку да ако НА ТО же ли да нео ме та но снаб де ва 
сво је тру пе тре ба да омо гу ћи Ру си ји ви ше кон тро ле у зе мљи 
ко ја је сво је вре ме но би ла со вјет ски Ви јет нам. Та ко Дми три 
Ро го зин бри не да “ако НА ТО ка пи ту ли ра и по бег не из Ав га-
ни ста на су сед не зе мље би се на шле у из у зет но те шкој си ту-
а ци ји.”42

Има ју ћи у ви ду да Ав га ни стан мо же по слу жи ти као те-
ри то ри ја са ко је се вр ши при ти сак на Ру си ју, Иран, Ки ну и 

40 Ro ger McDer mott, “CSTO in Cri sis as Mo scow Se cu res Se cond Mi li tary Ba se in 
Kyrgyzstan”, Ja me stown, Eura sia Daily Mo ni tor, Vo lu me 6 Is sue: 149 August 4, 
2009.

41 „Рос сию зо вут в Аф га ни стан”, Аfghanistan.ru, 12.10.2009, Ин тер нет,  http://
www.afg ha ni stan.ru/doc /15745.html, ски ну то: 09/11/2009.

42 “Dmi tri Ro go zin: abo ut Ta li ban and NA TO”, Аfghanistan.ru, 19.9.2009, Ин тер-
нет,  http://en.afg ha ni stan.ru/doc/140.html, ски ну то: 09/11/2009.
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Ин ди ју, ру ска ди пло ма ти ја је од 2008. по че ла да за јед нич ки 
на сту па пре ма Ав га ни ста ну са Ки ном и Ин ди јом. По след-
ња је по ру ка ше фа ди пло ма ти је Ру си је, Сер ге ја Ла вро ва са 
са стан ка са пред став ни ци ма по ме ну те две си ле 29. ок то бра 
2009, да нео д ре ђе но при су ство аме рич ких сна га у зе мљи ни-
је ни ко ме у ин те ре су, па ни Аме ри ци, те да Ру си ја, Ки на и 
Ин ди ја ну де из ра ду ко лек тив не стра те ги је ка ко би ова зе мља 
до сти гла ста бил ност.43 Ла вров је на ја вио и ис по ру ку на о ру-
жа ња за Ав га ни стан ( не пре ци зи ра ју ћи да ли се то од но си на 
по ли циј ске сна ге, вој ску Ав га ни ста на или на НА ТО и САД). 
На ли ни ји ових из ја ва је сте и по зив пред сед ни ка Ру си је, 
Дми три ја Ме две де ва (9. но вем бра 2009) да Али јан са по мог не 
(ваљ да по вла че њем) Ав га ни стан ци ма да са мо стал но во де и 
уре ђу ју сво ју др жа ву.44

Очи глед но је да Ру си ја кроз пот пи си ва ње би ла те рал-
них спо ра зу ма са зва нич ним Ка бу лом о са рад њи у ви ше 
обла сти, те удру жу ју ћи на по ре са Ки ном и Ин ди јом на сто ји 
да ума њи ути цај За па да (те НА ТО-а) у овој зе мљи.

За кључ на раз ма тра ња

НА ТО у по след њој де це ни ји 20. ве ка, на кон уру ша ва ња 
Со вјет ског Са ве за за по чи ње са рад њу са зе мља ма у ре ги о ну 
(из у зев Тур ске ко ја је чла ни ца од 1952). Ци ље ви НА ТО ини-
ци ја ти ва су раз ли чи ти, од па ци фи ка ци је Изра е ла са арап-
ским/му сли ман ским зе мља ма, бор бе про тив са вре ме них гу-
са ра до гло бал ног ши ре ња, по сред но за рад при ти ска на Ру-
си ју али и ин те ре се оста лих ве ли ких игра ча на свет ској це ни 
кроз ути цај на тр го ви ну енер ген ти ма.45

У ре ги ји Ве ћег Бли ског ис то ка, од Ма ро ка до Ав га ни-
ста на, Ру ска Фе де ра ци ја има нај бо ље од но се са др жа ва ма ко-
је не са ра ђу ју са Се вер но а тлант ским са ве зом, док еко ном ску 

43 “Mo scow, Be i jing and Del hi sug gest wor king out an Afg han stra tegy”, 
Аfghanistan.ru 29.10.2009, Ин тер нет,  http://en.afg ha ni stan.ru/doc/154.html, 
ски ну то: 09/11/2009.

44 „Дми трий Ме две дев: Не ну жно ме ша ть аф ган цам со зда ва ть соб ствен ную 
по ли ти че скую си сте му”, Аfghanistan.ru 09.11.2009, Ин тер нет,  http://www.
afg ha ni stan.ru/doc/15956.html, ски ну то: 09/11/2009.

45 Ви ди: Алек сан дар Га јић, „Три фа зе по ли тич ке игре у ка спиј ском под руч ју”, 
На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, год V, vol. 5, стр. 253-280; и: Slo bo dan Jan ko vić, 
„Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na obe lež ja”, Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. 
LIX, No. 2-3/2007, стр. 266-307.
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са рад њу раз ви ја и са др жа ва ма ко је су у раз ли чи тим ин сти-
ту ци о нал ним аран жма ни ма са НА ТО. Ве ков но су прот ста-
вља ње ан гло сак сон ских си ла и Ру си је се на ста вља и у 21. 
ве ку и на те ри то ри ји Бли ског ис то ка. Ав га ни стан је је дин-
ствен слу чај где Мо сква ло ги стич ки по ма же али и усло вља ва 
бор бе ну ми си ју са ве за ко ји је стра те шки про тив ник Ру си је. 
Да кле, у Ав га ни ста ну Мо сква са ра ђу је са Али јан сом, али им 
се ци ље ви раз ли ку ју, јер у Кре мљу за пра во же ле да кон тро-
ли шу до стиг ну ћа стра те шког про тив ни ка (или не при ја те ља) 
и иза зи ва ча за ути цај у ре ги о ну.

Ав га ни стан је го то во зва нич но кључ на ми си ја НА ТО 
пак та, што ‘па па гај ски’ по на вља ју ње го ви зва нич ни ци. Ши-
ре ње НА ТО ини ци ја ти ва и по себ но ње го во во ђе ње ми си је 
ИСАФ у Ав га ни ста ну има за циљ и про лон ги ра ње до ми на ци-
је За па да те вр ше ње при ти ска на Ру си ју, и при вред не и де мо-
граф ске ко ло се Ки ну и Ин ди ју. НА ТО, по себ но САД, до при-
но си де ста би ли за ци ји Па ки ста на, је ди не ислам ске ну кле ар не 
си ле не би ли до дао још је дан раз лог сво јој по су ста лој ми си ји 
бор бе про тив та ли ба на и очу ва ња ре жи ма Кар за и ја. Сна же-
њем при ти ска на Па ки стан, чла ни це Се вер но а тлант ског са-
ве за се на да ју од луч ни јем ути ца ју на Ин ди ју. Ко нач но, при-
су ство НА ТО у Ав га ни ста ну слу жи и оп ко ља ва њу Ира на (са 
ју га (арап ски су нит ски ре жи ми), ис то ка (Ав га ни стан) и за па-
да (Ирак)). У ва же ћем а ве ро ват но и у бу ду ћем Стра те шком 
кон цеп ту али јан се, НА ТО тре ба да спа се (За пад) од не кон-
тро ли са ног кре та ња ста нов ни штва, и кри зних жа ри шта, што 
би у очи ма кре а то ра ова квих до ку ме на та тре ба ло да оправ да 
по сто ја ње НА ТО пак та. Ав га ни стан је зе мља по ре кла ире гу-
лар них ми гра на та и ази ла на та, али и ме диј ски нај при сут ни је 
кри зно жа ри ште све та.

Ми си ја ИСАФ ни је ан ти те ро ри стич ка и у зва нич ним 
до ку мен ти ма и из ве шта ји ма Се вер но а тлант ске али јан се за 
2009, не ма по ме на о те ро ри зму већ о бор би про тив та ли ба на 
и/или уста ни ка. Ова ква ствар ност ни је по год на за за пад на 
јав на мње ња па ни за мње ње Ру си је, ко ји ма се ме диј ски на ме-
ће пред ста ва о бор би про тив те ро ри зма. Ру си ји, с дру ге стра-
не, ме диј ско по ми ња ње те ро ри зма ко ри сти ви ше у дру гим 
зе мља ма као по кри ће за уну тра шњу бор бу са му сли ман ским 
фун да мен та ли сти ма и екс тре ми сти ма ко ји се зби ља ба ве и 
те ро ри стич ким ак тив но сти ма.
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По ло жај Ав га ни ста на, зе мље без из ла за на мо ре, оте жа-
ва снаб де ва ње стра ним тру па ма. С дру ге стра не, ње гов по ло-
жај ка Ира ну, Па ки ста ну и Ин ди ји, те Ки ни и ка Цен трал ној 
Ази ји/Ру си ји чи ни ову те ри то ри ју бит ном у ге о стра те шком 
по зи ци о нар њу ре ги о нал них и ве ли ких си ла.

Чи ње ни ца да из го ди не у го ди ну, и по ред про ме не у 
Бе лој ку ћи, број аме рич ких и НА ТО тру па у Ав га ни ста ну 
ра сте, без на зна ка о вре мен ском хо ри зон ту за по вла че ње, го-
во ри до дат но о ва жно сти кон тро ле стра те шке те ри то ри је на 
ру бу Бли ског ис то ка. Ме ђу тим, стал ни по раст жр та ва ме ђу 
стра ним тру па ма; ин тен зи фи ка ци ја деј ста ва уста ни ка/Та ли-
ба на опе ра тив но и те ри то ри јал но (ви ди ма пе 2 и 3);  не у спех 
пред сед нич ких из бо ра (са мо 30 од сто иза шлих на гла са ње); 
од би ја ње ве ли ких европ ских чла ни ца (Не мач ка, Ита ли ја) да 
се укљу че у бор бе на деј ства и по ве ћа ју кон тин ген те; не по ве-
ре ње стра не вој ске и зва нич не ав ган ске ар ми је са ко јом фор-
мал но са ра ђу је; ука зу ју да је по сти за ње стра те шких ци ље ва 
кре а то ра по ли ти ке НА ТО пак та у овој зе мљи и пре ко ње, све 
не из глед ни је.

АНЕКС: Ма пе
Ма па 1

Р — Ру си ја и до ми нант на или ис кљу чи ва са рад ња са Ру си јом

Н — Аме рич ки и НА ТО са ве зни ци (Тур ска чла ни ца)

Р-Н — са рад ња са НА ТО и Ру си јом

Ок — оку па ци ја аме рич ких и НА ТО тру па
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М апа 2, Т ал иба нска/уст ани чка де јства

И звор: http://im ages.g o ogle.com/i mgres?i mgurl=http://www.e-ar i ana.com/ar-
i ana/ear i ana.nsf/33 2e90e13633691287256f75004dbf8e/4bdc357333663b4c8725763c
004f ba0f/%24F ILE/af ghan-t al iban-map09.jpg&i mgr efurl=http://www.e-ar i ana.com/
ar i ana/ear i ana.nsf/al lDocs/921D3213 A355D4978725763C005034C6%3F Ope nD oc-
ument&usg=__Kn_8YLCh1tEi0kfB_sm12I-b8 2E=&h=323&w=480&sz=61&hl=en&start
=8&um=1&tbnid=rrQFlGLknplWXM:&tbnh=87 &tbnw=129&prev=/im ages%3Fq%3Da ct-
ivity%2Bof%2Bthe%2Bt al ibans%2Bin%2BAf gh an istan%26hl%3Den%26cl ient%3Dfi r efox-
a%26rls%3Dorg.m ozi lla:enGB:o ffi cial%26sa%3DN% 26um%3D1

М апа 3, Е тни чка стру кт ура и пр ис уство Т ал иб ана.

И звор: Gi lles Do rro ns oro, “The T al iban’s Wi nning Str ategy in Af gh an istan”, Ca rn egie 
E ndo wment for I nte rn at i onal P e ace 2009, р. 21.



Сло бо дан Јан ко вић ОД МЕ ДИ ТЕ РА НА ДО АВ ГА НИ СТА НА

192

Л ит ер ат ура
“A de cla ss ified ve rsion of Gen. Sta nley A. McChrystal’s 

a sse ssment of the war in Af gh an istan”, Аsiamaior.
org, И нте рнет, 25/9/09, http://as i am a ior.org/a rt ic olo_d.
php?id=7848, 26/09/2009.

Але кса ндар Г ајић, „Три ф азе п ол ити чке игре у к аспи-
јском по дру чју”, Н ац и она лни и нт ерес, бр. 1-2, год V, 
vol. 5, стр. 253-280.

“Af ghan op ium pr odu ction in si gn ifi cant de cl ine”, UNODC, 
И нте рнет, http://www.unodc.org/ unodc/en/fron tp-
age/2009/Se pte mber/af ghan-op ium-pr odu ction-in-si gn-
ifi cant--de cl ine.html, ск ин уто: 03/11/2009.

Gi lles Do rro ns oro, “The T al iban’s Wi nning Str ategy in Af-
gh an istan”, Ca rn egie E ndo wment for I nte rn at i onal P e-
ace 2009.

Je nn ifer Dabbs Sc iu bba, “The D efe nse I mpl ic at ions of 
D em ogra phic Trends”, J oint Fo rce Q ua rterly I ssue 48, 
1st q ua rter 2008, pp. 121-128.

 “N ATO c ou nter-p iracy mi ssion co nt in ues with e nha nced 
ma nd ate”, N ATO 18 Aug. 2009, И нте рнет, http://www.
n ato.int/cps/en/n at ol ive/news_56991.htm, ск ин уто: 
12/09/2009.

“N ATO M in isters agree on key pr i or it ies for Af gh an istan”, 
N ATO, 23-Oct-2009, И нте рнет, http://www.n ato.int/cps/
en/SID-90D9CE8E-0A47D1FD/n at ol ive/news_58510.
htm?, ск ин уто: 02/11/2009.

Rick R ozoff, “E nci rcling Ru ssia: US N ATO M il itary B ases 
in Eastern Eur ope”, Gl obal R es earch, O ct ober 25, 2009, 
И нте рнет, http://www.gl oba lr es earch.ca/i ndex.php?co-
ntext=va&aid=15824, ск ин уто: 02/11/2009.

R o udi-F ah imi, Fa rz aneh, Kent, Mary M ed er ios, “Cha lle-
nges and O ppo rt un it ies – The P op ul ation of the Mi ddle 
East and North Afr ica”, P op ul ation Bu ll etin, Junе 2007, 
И нте рнет, http://fi nda rti cles.com/p/a rti cles/mi_qa3761/
is_200706/ai_n19434868/pg_4/?tag=co ntent;col1, ск ин-
уто: 30/09/2009.

R obert O Fr ee dman, “Can Ru ssia be a par tner for N ATO 
in the Mi ddle East”, in: Aurel Brown, N ATO–RU SSIA 
R el at ions in the twenty-first ce ntury, Lo ndon 2008.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.3/2009, год. V vol. 6 стр. 171-194

193

R oger McDe rmott, “CSTO in Cr isis as M oscow S ec ures 
S econd M il itary B ase in Kyrgyzstan”, J am estown, Eur-
asia Daily M on itor, V ol ume 6 I ssue: 149 August 4, 2009.

S imon Dalby, “R eg ions, Str at eg ies and E mp ire in the Gl-
obal War on Te rror”, G e op ol itics, 12:586–606, 2007.

Sl ob odan Ja nk ović, „S uk obi na Bl iskom i st oku — osno-
vna ob ele žja”, M eđ un aro dni pr obl emi, Vol. LIX, No. 
2-3/2007, стр. 266-307.

Сл об одан Ја нк овић, „Осно вни ел еме нти р уске бл иск о-
исто чне п ол ит ике на п оче тку 21. в ека”, Н ац и она лни 
и нт ерес, бр. 1-2, год V, vol. 5, стр. 281-316.

Ste phen La rr abee, F, Je rrold D. Green..., “N ATO’s M ed ite-
rr anean In it i at ive P olicy I ss ues and D ile mmas”, RAND 
M on ograph R eport, RAND 1998, pp. 132.

Tony Bl air, “A Ba ttle for Gl obal V al ues”, F or eign A ff airs, 
J an uary/F ebr uary 2007, И нте рнет, http://www.f or ei gna-
ff airs.org/20070101f ae ssay86106/tony-bl air/a-ba ttle-for-
gl obal-v al ues.html ?m ode= print, ск ин уто: 30/01/2007.

Д ок уме нта
Af gh an istan and na rc otics: Op ium poppy cu lt iv ation 

trends, 2001 – 2009, SN/IA/05025, H o use of Co mmons, 
24 March 2009.

The A ll ia nce’s Str at egic Co ncept, N ATO, И нте рнет, http://
www.n ato.int/cps/en/n at ol ive/ o ffi cial_texts_27433.
htm?s ele ct edL oc ale=en, ск ин уто: 24/09/2009.

I sta nbul C o op er ation In it i at ive, 28 J une 2004, И нте рнет, 
http://www.n ato.int/d ocu/comm/2004/06-i sta nbul/d ocu-
c o op er ation.htm, ск ин уто: 28/04/2008.

N ATO’s r ole in Af gh an istan, N ATO, I nte rnet, http://www.
n ato.int/cps/en/n at ol ive/t opics_ 8189.htm, r etr i eved on 
05/09/2009.

N ATO’s r ole in Af gh an istan, N ATO, 23-Oct-2009, И нте-
рнет, http://www.n ato.int/cps/en/n at ol ive /t opics_8189.
htm, ск ин уто: 02/11/2009.

N ATO’s a ss ista nce to Iraq, 04-Mar-2009, И нте рнет, 
http://www.n ato.int/i ss ues/iraq-a ss ista nce/, ск ин уто: 
29/09/2009.

N ATO Op er at ions, И нте рнет, http://u kn ato.fco.gov.uk/en/
uk-in-n ato/n ato-op er at ions/, ск ин уто: 28/09/2009.



Сло бо дан Јан ко вић ОД МЕ ДИ ТЕ РА НА ДО АВ ГА НИ СТА НА

194

Op er ation A ct ive E nd e av our, N ATO 06-Feb-2009, И нте-
рнет, http://www.n ato.int/i ss ues/a ct ive_ e nd e av our/, ск-
ин уто: 12/09/2009.

Frank C ook (Un ited Kin gdom)- G en eral Ra ppo rt eur, Af-
gh an istan: A Tu rning P oint? 172 DSC 09 E, N ATO Pa-
rl i ame ntary A ssembly 2009, И нте рнет, http://www.
n ato-pa.int/d ef ault.Asp ?SHOR TCUT=1783, ск ин уто: 
02/11/2009.

Slobodan Jankovic

FROM MEDITERRANEAN  
TO AFGHANISTAN

Summary

Rus sian po licy in the Mid dle east can be me a su red in cen-
tu ri es, whi le NA TO pre sen ce in de ca des. Yet, NA TO as an ex-
pres si on of the We stern do mi na tion con ti nu es Bri tish he ri ta ge in 
the re gion co un te ring Mo scow and in flu en ce of ot her big po wers. 
Afg ha ni stan be ca u se of its ge o stra te gic po si tion and pe cu li a rity 
of the hi sto ri cal mo ment is a ter ri tory of high im por tan ce for the 
con trol of Iran, Pa ki stan/In dia, Cen tral Asia/Rus sia and par ti ally 
of Chi na.. The aut hor di vi ded pa per in fo ur chap ters and con-
clu sion. First chap ter ex pla ins the pro blem of re se arch. Se cond 
chap ter pre sents hi story of NA TO po li ci es and ini ti a ti ves in the 
re gion and in re gard at the in ter na ti o nal con text. Third chap ter 
is over vi ew of NA TO ini ti a ti ves and mis si ons in the re gion with 
the emp ha sis on the ISAF mis sion in Afg ha ni stan, its pro blems 
and re a sons be hind. Fo urth chap ter de als with Rus sian – NA TO 
re la ti ons in the re gion and par ti cu larly in Afg ha ni stan.  In the fi-
nal chap ter aut hor of fers synthe tic un der stan ding of the re la ti ons 
bet we en Rus sian be ar and NA TO in the Mid dle East, the ir dif fe-
ring stra te gic aims, ge o stra te gic im por tan ce of Afg ha ni stan and 
fi nally ob stac les for NA TO to ac hi e ve the go als set by the we stern 
eli tes in this re mo te land.
Key words: NA TO, Rus sia, Afg ha ni stan, Mid dle East, Stra tegy, 

Ta li bans
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