
и н т е р в ј у

6 ГЕОПОЛИТИКА       децембар 2012.

Раз го вор во дио: Сло бо дан Ерић

Г
о спо ди не Меј сан, ви сте пла
не тар ну сла ву сте кли књи гом  
„11. 9.: Ве ли ка лаж“, ко ја до
во ди у сум њу зва нич ну вер
зи ју аме рич ких вла сти о „те
ро ри стич ком на па ду“ од 11. 

сеп тем бра 2001. Мо же те ли украт ко за 
на ше чи та о це ре ћи шта се за и ста де си
ло 11. сеп тем бра, шта је по го ди ло или 
екс пло ди ра ло у згра ди Пен та го на, об
ру ша ва ју ћи ави он или не што дру го, као 
и шта се до го ди ло с ави о ни ма ко ји су 
уда ри ли у Ку ле бли зна ки ње, од но сно са 
тре ћом згра дом по ред ку ла... Шта је ду
бља по за ди на овог на па да, ко ји је имао 
пла не тар не раз ме ре и ко ји је умно го ме 
про ме нио свет? 
– Из не на ђу ју ће је то што је свет ска штам-
па пре не ла зва нич ну вер зи ју, пр во за то 
што је ап сурд на, а дру го за то што не успе-
ва да об ја сни је дан део до га ђа ја.
Иде ја да су је дан фа на тик из не ке пе ћи не 
у Ав га ни ста ну и два де се то ро по је ди на ца, 
на о ру жа ни но же ви ма, мо гли да уни ште 
World Tra de Cen ter и да уда ре на Пен та-
гон пре не го што је нај моћ ни ја вој ска на 
све ту ус пе ла да ре а гу је, ни је до стој на чак 
ни јед ног стри па. Али, што је при ча гро-
теск ни ја, то за пад ни но ви на ри по ста вља-
ју ма ње пи та ња.
Та ко ђе, зва нич на вер зи ја не спо ми ње 
бер зан ске спе ку ла ци је око фир ми ко је су 
би ле жр тве на па да, ни по жар у по моћ ној 
згра ди Бе ле ку ће, ни сру ше ну тре ћу ку-
лу Тр го вин ског цен тра тог по по дне ва. Ти 
до га ђа ји уоп ште ни су би ли спо ме ну ти у 
за вр шном из ве шта ју ко ми си је пред сед-
нич ке ис тра ге.
Та ко ђе, уоп ште се не при ча о је ди ном 
ва жном до га ђа ју тог да на: по сле на па да 
на World Tra de Cen ter, про тив за ко ни то 
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је ак ти ви ран вла дин план кон ти ну и те-
та. По сто ји јед на про це ду ра у слу ча ју 
ну кле ар ног ра та. Ако до ђе до уни ште-
ња гра ђан ске вла де, њу он да за ме њу је 
ал тер на тив на вој на вла да. Тај план је 
ак ти ви ран у 10.30 ча со ва, иако су гра-
ђан ске вла сти још би ле у мо гућ но сти да 
оба вља ју сво је ду жно сти. Власт је пре-
да та вој сци, а они су је вра ти ли тек у 
16.30 ча со ва. За то вре ме, ко ман до си су 
оти шли по ско ро све чла но ве Кон гре са, 
као и чла но ве вла де, ка ко би их од ве ли 
до атом ских скло ни шта. Да кле, де сио се 
вој ни пуч, ко ји је тра јао не ко ли ко са ти, 
до вољ но ду го да би пу чи сти на мет ну ли 
сво ју по ли тич ку ли ни ју: стал но ван дред-
но ста ње уну тар др жа ве и гло бал ни им-
пе ри ја ли зам ван ње.
Па три от ски акт је под нет Се на ту 13. сеп-
тем бра. Не ра ди се о за ко ну, већ о де бе-
лом ан ти те ро ри стич ком за ко ни ку, ко ји 
је пи сан у тај но сти две-три го ди не ра ни-
је. Пет на е стог сеп тем бра Буш је одо брио 
план „гло бал не ма три це“, ко ји је ус по-
ста вио рас про стра њен си стем от ми ца, 
тај них за тво ра, тор ту ра и уби ста ва. На 
том са стан ку је одо брио и план за на па-
де на Ав га ни стан, Ирак, Ли бан, Ли би ју, 
Си ри ју, Со ма ли ју, Су дан и Иран. Као што 
мо же те да ви ди те, по ло ви на тог пла на је 
већ ре а ли зо ва на. 
Те атен та те, тај пуч и зло чи не ко ји су 
усле ди ли, ор га ни зо ва ла је тзв. ду бо ка 
др жа ва (у оном сми слу у ко ме се тај из-
раз ко ри сти ка да се опи су је тај на вој на 
вла да у Тур ској и Ал жи ру). Ове до га ђа је 
је осми сли ла јед на за тво ре на гру па ци ја: 
штра у сов ци, тј след бе ни ци фи ло зо фи је 
Леа Штра у са. 
Ра ди се о истим осо ба ма ко је су ор га ни-
зо ва ле рас пад Ју го сла ви је. Под се ти мо се, 
на при мер, чи ње ни це да је по ли тич ки са-
вет ник Али је Изет бе го ви ћа био Ри чард 

Перл, да му је Оса ма бин Ла ден био вој-
ни са вет ник, а са вет ник за ме ди је Бер нар 
Ан ри Ле ви.

Та вашa књи га и ан ти а ме рич ки став 
ко ји сте ви сло бод но пла си ра ли пре ко 
ва ше не за ви сне мре же „Вол тер“ би ли 
су из вор про бле ма ко је сте ви лич но 
има ли с ад ми ни стра ци јом бив шег пред
сед ни ка Фран цу ске Ни ко ле Сар ко зи ја. 
Ре ци те нам не што ви ше о то ме, по што 
сте у тек сту ко јег сте об ја ви ли о го спо
ди ну Сар ко зи ју „Опе ра ци ја Сар ко зи: 
Ка ко је ЦИА по ста ви ла свог аген та на 
ме сто пред сед ни ка Фран цу ске“, из не
ли де ли кат не ин фор ма ци је, ко је под
се ћа ју на по ли тич кокри ми на ли стич ки 
три лер.    
– Мој став ни је ан ти а ме рич ки, већ ан-
ти им пе ри ја ли стич ки, и ми слим да је 
аме рич ки на род још јед на жр тва по ли-

ти ке сво јих ли де ра. Што се ти че Ни ко ле 
Сар ко зи ја, от крио сам чи ње ни цу да се у 
мла до сти о ње му у Њу јор ку бри нуо ам-
ба са дор Франк Ви снер Џу ни ор. Ра ди се 
о јед ном од нај ва жни јих ка дро ва ЦИА, 
ко ју је осно вао ње гов отац Франк Ви снер 
Ста ри ји. Да кле, Сар ко зи је ву ка ри је ру је 
у пот пу но сти об ли ко ва ла ЦИА. Та ко да 
не ма ни чег из не на ђу ју ћег у то ме  што је 
он, чим је по стао пред сед ник Фран цу ске, 
бра нио ин те ре се Ва шинг то на, а не ин те-
ре се фран цу ских гра ђа на.
Ср би вр ло до бро зна ју ко је Франк Ви-
снер Џу ни ор: на и ме, он је тај ко ји је ор га-
ни зо вао јед но стра ну не за ви сност Ко со-
ва као спе ци јал ни иза сла ник аме рич ког 
пред сед ни ка.
Све сам то об ја снио ка да сам уче ство вао 
на Фо ру му евро а зиј ских ме ди ја у Ка зах-
ста ну, као и у јед ном члан ку за ру ски ча-
со пис Од на ко. Игром слу ча ја, де си ло се 
да је тај чла нак об ја вљен за вре ме ра та у 
Гру зи ји, у тре нут ку ка да је Сар ко зи пу то-
вао за Мо скву. Пре ми јер Вла ди мир Пу-

тин је по ста вио ча со пис на сто пре не го 
што је по чео да раз го ва ра са Сар ко зи јем, 
што, на рав но, ни је ни ма ло олак ша ло њи-
хо ве од но се.

Го спо ди не Меј сан, ка кво је тре нут
но ста ње у Си ри ји, ста ње на фрон ту и 
ста ње у си риј ском дру штву, ко ли ко су 
Са у диј ска Ара би ја и Ка тар, као и за пад
не зе мље ко је же ле да на сил но сврг ну 
по ли тич ки си стем пред сед ни ка Ба ша ра 
ал Аса да, бли зу, од но сно да ле ко од по
сти за ња свог ци ља?
– Од 23 ми ли о на Си ри ја ца, от при ли ке 
два до два и по ми ли о на по др жа ва на о-
ру жа не гру пе, ко је по ку ша ва ју да де ста-
би ли зу ју зе мљу и да осла бе ње ну вој ску. 
Пре у зе ли су кон тро лу над не ким гра до-
ви ма и над ши ро ким ру рал ним зо на ма. 
Али ни у ком слу ча ју те гру пе не ће мо ћи 
да сру ше ре жим.

Пре ма пр во бит ном за пад њач ком пла ну, 
тре ба ло је да те ро ри стич ке ак ци је про-
у зро ку ју ци клус про во ка ци ја–ре пре си-
ја, ко је би би ле из го вор за ме ђу на род ну 
ин тер вен ци ју по мо де лу те ро ри зма ОВК 
и ре пре си је Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, по-
сле ко је би усле ди ла ин тер вен ци ја НА ТО. 
Мо рам ус пут да при ме тим да су чла но ви 
ОВК са Ко со ва учи ле те ро ри зму гру пе 
бо ра ца у Си ри ји. 
Тај план ни је ус пео, јер Пу ти но ва Ру си-
ја ни је Ру си ја Бо ри са Јељ ци на. Мо сква и 
Пе кинг су за бра ни ли НА ТО да ин тер ве-
ни ше, и од та да си ту а ци ја тру ли. 

Шта зба ци ва њем пред сед ни ка Аса да 
же ле да по је ди нач но по стиг ну Аме ри ка, 
Фран цу ска, Ен гле ска, Са у диј ска Ара би
ја и Ка тар?
– Сва ка др жа ва са ве зни ца ко а ли ци-
је има сво је соп стве не ин те ре се у том 
ра ту и ми сли да мо же да их за до во љи, 
иако су по не кад ти ин те ре си ме ђу соб но 
ко тра дик тор ни. 

ТЈЕ РИ МЕЈ САН, АУТОР КЊИ ГЕ „ВЕ ЛИ КА ЛАЖ“, О 11. СЕП ТЕМ БРУ, ОСНИ ВАЧ И АНА ЛИ ТИ ЧАР МРЕ ЖЕ  
„ВОЛ ТЕР“, ГО ВО РИ ЗА ГЕ О ПО ЛИ ТИ КУ

Мој став ни је ан ти а ме рич ки, 
већ ан ти им пе ри ја ли стич ки

У ства ри, те пла ће ни ке из Ал Ка и де је од у век  
кон тро ли сао про а ме рич ки клан кра љев ске  
са у диј ске по ро ди це, тач ни је принц Бан дар Бен 
Сул тан. Он, ко га је Џорџ Буш ста ри ји увек  
пред ста вљао као свог „усво је ног си на“.
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На по ли тич ком пла ну по сто ји во ља да 
се раз би је „осо ви на по бу не про тив ци о-
ни зма“ (Иран–Ирак–Си ри ја–Хе збо лах–
Па ле сти на). Та ко ђе, по сто ји во ља да се 
на ста ви са „пре град њом про ши ре ног 
Бли ског ис то ка“.
Али оно нај ва жни је је на еко ном ском 
пла ну: от кри ли су огром не ре зер ве при-
род ног га са на ју го и сто ку Ме ди те ра на. 
Цен тар тог из во ра се на ла зи бли зу Хом са 
у Си ри ји (тач ни је у Ка ри).

Ре ци те нам не што ви ше о уче шћу у по
бу ни у Си ри ји Ал Ка и де, чи ји су од но

си пре ма Аме ри ци, су де ћи по ње ном 
ствар ном де ло ва њу, нај бла же ре че но 
кон тра дик тор ни. Ви сте у јед ном ин
тер вјуу на ве ли да су од но си из ме ђу Аб
дле ха ки ма Бел ха џа и НА ТО та ко ре ћи 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни. За ко га, у ства
ри, ра ту је Ал Ка и да?
– Ал Ка и да је у по чет ку би ла са мо име ба-
зе по да та ка арап ских му џа хе ди на, ко ји су 
по сла ти у Ав га ни стан да се бо ре про тив 
Со вје та. Са мим тим је име Ал Ка и де озна-
ча ва ло и џи хад ску сре ди ну у ко јој су ти 
пла ће ни ци би ли ре гру то ва ни. А по том је 
Ал Ка и да озна ча ва ла бор це ко ји су окру-

жи ва ли Бин Ла де на, па и све гру пе у све ту 
ко је су сле ди ле Бин Ла де но ву иде о ло ги ју.
За вре ме ра та у Ав га ни ста ну, Бо сни и 
Че че ни ји, ти пла ће ни ци су би ли „бор-
ци за сло бо ду“, јер су се бо ри ли про тив 
Сло ве на. Ка сни је, за вре ме дру гог ра та 
у Ав га ни ста ну и ин ва зи је Ира ка, они су 
би ли „те ро ри сти“, јер су уби ја ли аме рич-
ке вој ни ке. По сле зва нич не смр ти Бин 
Ла де на, они су по но во по ста ли „бор ци за 
сло бо ду“ у ра то ви ма у Ли би ји и Си ри ји, 
јер су се бо ри ли на стра ни НА ТО.
У ства ри, те пла ће ни ке је од у век кон тро-
ли сао про а ме рич ки клан кра љев ске са у-

диј ске по ро ди це, тач ни је принц Бан дар 
Бен Сул тан. Он, ко га је Џорџ Буш Ста ри-
ји увек пред ста вљао као свог „усво је ног 
си на“ (тј. као па мет ног мла ди ћа ко га би 
во лео да има као си на), не пре ста но је ра-
дио за ра чун ЦИА. Чак и ка да је Ал Ка и да 
уби ја ла аме рич ке вој ни ке у Ав га ни ста-
ну и Ира ку, то је и да ље би ло у ин те ре су 
САД, јер је то био из го вор за аме рич ко 
вој но при су ство.
По след њих го ди на, Ли биј ци су по ста ли 
ве ћи на у Ал Ка и ди. НА ТО их је због то га 
упо тре био да зба ци Га да фи ја са вла сти. 
Чим је то би ло по стиг ну то, иза бра ли су 

чо ве ка број два те ор га ни за ци је, Аб дул-
ха ки ма Бел ха џа, за вој ног гу вер не ра Три-
по ли ја, иако га је тра жи ла шпан ска по ли-
ци ја због атен та та у Ма дри ду. По сле то га 
су га са ње го вим љу ди ма по сла ли да се 
бо ри у Си ри ји. ЦИА је за тран спорт упо-
тре би ла сред ства Ви со ког ко ме са ри ја та 
за из бе гли це за хва љу ју ћи Ја ну Мар ти ну, 
спе ци јал ном иза сла ни ку Бан Ки Му на у 
Ли би ји. На вод не из бе гли це су по сла те 
у кам по ве у Тур ској, ко ја им је слу жи ла 
као по за дин ска ба за за на пад на Си ри ју.
Ва ши чи та о ци та ко ђе по зна ју Ја на Мар-
ти на: он је био ге не рал ни се кре тар у Am-
nesty In ter na ti o nal, за тим пред став ник 
Ви со ког ко ме са ри ја та за људ ска пра ва у 
Бо сни и Хер це го ви ни.
Си ри ја је про стор не са мо гра ђан ског, 
већ и ве ли ког ме диј ског ра та и ма ни пу
ла ци ја. Као не по сред ног све до ка и не
ког ко је на те ре ну, пи та мо вас шта се за
и ста до га ђа ло у Хом су и Ху ли (ма са кр). 
– Ни сам ди рек тан све док оно га што се де-
ша ва ло у Ху ли. Ме ђу тим, био сам све док 
од по ве ре ња то ком пре го во ра из ме ђу си-
риј ске и фран цу ске вла де за вре ме оп са де 
ислам ског еми ра та Ба ба Амр. Џи ха ди сти 
су за у зе ли по зи ци је у квар ту Хом са, из 
ко га су ис те ра ли не вер ни ке (хри шћа не) 
и је ре ти ке (ши и те). Са мо је че тр де се-
так ши ит ских по ро ди ца оста ло ту, усред 
3.000 бо ра ца. Ти љу ди су уве ли ша ри ју, а 
„ре во лу ци о нар ни суд“ је осу дио ви ше од 
150 осо ба на јав но кла ње.
Овај са мо про зва ни еми рат био је под 
тај ном кон тро лом фран цу ских офи ци-
ра. Си риј ске вла сти су же ле ле да из бег ну 
да да ју на ред бу за на пад, те су се до го во-
ри ле с фран цу ским вла сти ма да се по бу-
ње ни ци пре да ју. На кра ју, Фран цу зи су 
на пу сти ли град и по бе гли у Ли бан, док су 
ло јал не сна ге ушле у еми рат, а бор ци су се 
пре да ли. Та ко је из бег ну то кр во про ли ће, 
и за вре ме чи та ве опе ра ци је би ло је са мо 
50 мр твих.

Осим ала ви та, у Си ри ји су на ме ти хри
шћа ни. Ре ци те нам не што ви ше  о про
го ну хри шћа на у тој зе мљи и за што тзв. 
за пад на ци ви ли за ци ја, чи ји су ко ре ни 
хри шћан ски, не по ка зу је со ли дар ност 
са сво јим исто вер ни ци ма. 
– Џи ха ди сти пр во на па да ју оне ко ји су 
им нај бли жи: нај пре про гре сив не су ни-
те, за тим ши и те (укљу чу ју ћи и ала ви-
те), и тек на кра ју хри шћа не. Ге не рал но, 
хри шћа не не му че и не уби ја ју у ве ли ком 
бро ју. Али их си сте мат ски про те ра ва ју 
и све им оти ма ју. У ре ги ји ко ја је бли-
зу гра ни це са се вер ним Ли ба ном, сло-
бод на си риј ска вој ска им је да ла рок од 
не де љу да на да по бег ну. То је био ег зо-
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дус 80.000 љу ди. Они ко ји ни су по бе гли  
на вре ме би ли су ма са кри ра ни.
Све ти Па вле је осно вао хри шћан ство у 
Да ма ску. Си риј ске за јед ни це су ста ри је 
од оних на за па ду. Оне су са чу ва ле сво је 
ста ре ри ту а ле и вр ло ја ку ве ру. Ве ћи на 
њих су пра во слав ни. А они ко ји су при-
бе гли Ри му та ко ђе су са чу ва ли ри ту а ле 
сво јих пре да ка. За вре ме кр ста шких ра-
то ва, ис точ њач ки хри шћа ни су се бо ри ли 
с оста лим Ара пи ма про тив вој ске ко ју је 
по слао па па. А да нас се они бо ре са сво-
јим су гра ђа ни ма про тив џи ха ди ста ко је 
је по слао НА ТО.

Да ли се у то ку на ред не го ди не мо же 
оче ки ва ти на пад на Иран, и у слу ча ју 
вој не ин тер вен ци је ка ква би би ла уло га 
Изра е ла? Да ли је на пад на ну кле ар на 
по стро је ња ствар ни циљ Тел Ави ва или 
Изра ел у ту аван ту ру гу ра ју не ке гло ба
ли стич ке струк ту ре, за ин те ре со ва не за 
ши ру де ста би ли за ци ју ме ђу на род них 
од но са? 

– Иран је но си лац ре во лу ци је. Иран је 
тре нут но је ди на ве ли ка др жа ва ко ја пред-
ла же мо дел дру штве не ор га ни за ци је ко-
ји пред ста вља ал тер на ти ву у од но су на 
аме рич ки на чин жи во та. Иран ци су ми-
сти чан и ис тра јан на род. Они су Ара пе 
на у чи ли умет но сти по бу не и про ти ве се 
про јек ти ма ци о ни зма не са мо у ре ги о ну, 
већ и у све ту.
Упр кос пра вље њу бу ке, Изра ел ни је у ста-
њу да на пад не Иран. А САД су од у ста ле 
од то га. То је др жа ва од 75 ми ли о на ста-
нов ни ка, ко ји су спрем ни да по ги ну за 
отаџ би ну. Док изра ел ску вој ску чи не мла-
ди љу ди чи је је вој но ис ку ство огра ни-
че но на ра си стич ко на си ље пре ма Па ле-
стин ци ма, аме рич ка вој ска је са ста вље на 
од не за по сле них љу ди ко ји не на ме ра ва ју 
да по ги ну за бед ну пла ту.

Ка ко ви ди те уло гу Ру си је у си риј ском 
кон флик ту и ка ко ви ди те уло гу пред сед
ни ка Ру си је Вла ди ми ра Пу ти на, ко ји је 
у ве ли кој ме ри са та ни зо ван у за пад ној 
штам пи? 
– Са та ни за ци ја пред сед ни ка Пу ти на у за-
пад њач кој штам пи је при зна ње ко је по-
рок да је вр ли ни. По што је учи нио све да 
се зе мља опо ра ви, он са да на ме ра ва да је 
вра ти на ме сто ко је јој при па да у ме ђу-
на род ним од но си ма. Сво ју стра те ги ју је 
ба зи рао на кон тро ли оно га што би тре-
ба ло да бу де глав ни из вор енер ги је у 21. 
ве ку, а то је гас. „Га спром“ је по ста ла пр-
ва свет ска га сна ком па ни ја, а „Ро сњефт“ 
во де ћа нафт на ком па ни ја. Он, на рав но, 
не на ме ра ва да до пу сти да САД пре от му 

си риј ски гас, ни ти да Иран екс пло а ти ше 
свој соп стве ни газ без ика кве кон тро ле. 
Зна чи, мо рао је да ин тер ве ни ше у Си ри ји 
и да на пра ви са вез с Ира ном.
Шта ви ше, Ру си ја упра во по ста је глав ни 
га рант ме ђу на род ног пра ва, док за пад ња-
ци, у име не ког глу па вог мо ра ла, твр де да 
има ју пра во да кр ше су ве ре ни тет на ци ја. 
Не тре ба се, да кле, пла ши ти ру ске мо ћи, 
јер она слу жи пра ву и ми ру.
Про шлог ју на у Же не ви, Ла вров је пре-
го ва рао о пла ну ми ра. САД су тај план 
јед но стра но од го ди ле, али Ба рак Оба ма 
би тре ба ло да га на ста ви за вре ме свог 
дру гог ман да та. Тај план пред ви ђа ми-
ров не сна ге УН, ко је би углав ном са чи-
ња ва ле тру пе ЦСТО. Шта ви ше, тај план 
при хва та да Ба шар Асад оста не на вла-
сти уко ли ко си риј ски на род та ко од лу чи 
гла са њем.

Ка ко оце њу је те ста ње у Ср би ји, као и 
те жак пут кроз ко ји су Ср би про шли у 
по след ње две де це ни је?
– Ср би ју је ис цр пла се ри ја ра то ва, на ро-
чи то осва ја ње Ко со ва од стра не НА ТО. 

Јер, ов де се за и ста ра ди о осва јач ком ра ту, 
ко ји је за вр шен ам пу та ци јом де ла др жа ве 
и при зна ва њем од стра не НА ТО чла ни ца 
јед но стра не не за ви сно сти ба зе Бонд стил, 
тј. НА ТО ба зе. 
Ве ћи на Ср ба је по ми сли ла да тре ба да се 
при бли жи Европ ској уни ји. Али, то зна-
чи иг но ри са ње чи ње ни це да је ЕУ са мо 
ци вил на стра на јед ног је ди ног нов чи ћа, 
на ко јем је НА ТО она дру га, вој на стра-
на. Исто риј ски, ЕУ је ство ре на у скла ду 
с тај ним кла у зу ла ма Мар ша ло вог пла на. 
Она је, да кле, ство ре на пре НА ТО, али је 
за пра во еле мент истог про јек та ан гло сак-
сон ске до ми на ци је.
Мо гу ће је да ће кри ти ка евра до ве сти до 
дис ло ка ци је ЕУ. У том слу ча ју, зе мље као 
Грч ка и Ср би ја ће се окре ну ти ка Ру си ји, 
с ко јом де ле мно го кул тур них еле ме на та 
и исту те жњу ка прав ди.

Ср би ји се на ма ње или ви ше ди рек тан 
на чин су ге ри ше да се од рек не Ко со ва 
за рад ула ска у Европ ску уни ју. Ви има те 
ве ли ко зна ње и ис ку ство у ме ђу на род
ним од но си ма, те вас искре но пи та мо 

за са вет шта Ср би тре ба да чи не на пла
ну уну тра шње и спољ не по ли ти ке? 
– Ни је на ме ни да да јем са ве те.  Што се 
ме не ти че, жао ми је што су не ке др жа ве 
при зна ле осва ја ње Ко со ва од стра не НА-
ТО. Од та да је Ко со во по ста ло сре ди ште 
тр го ви не дро гом ка Евро пи, дро гом ко ја 
се га ји у Ав га ни ста ну под стро гим над-
зо ром аме рич ких тру па. Ни је дан на род 
ни је том не за ви сно шћу ни шта до био, а 
на ро чи то не Ко со ва ри.

Из ме ђу Фран цу ске и Ср би је по сто ја ло 
је не ка да ја ко са ве зни штво, ко је је уче
шћем Фран цу ске у окви ру НА ТО пак та 
у бом бар до ва њу Ср би је 1999. умно го ме 
обе сми шље но. Ипак, и у Фран цу ској и 
у Ср би ји по сто је мно ги ко ји не за бо
ра вља ју „при ја тељ ство по оруж ју“ из 
Пр вог свет ског ра та и ко ји сма тра ју да 
тре ба ре ви та ли зо ва ти по ки да не кул тур
не ве зе.  Да ли ви на то гле да те на исти 
на чин?
– Зна те да је је дан од мо јих при ја те ља, са 
ко јим сам на пи сао књи гу „Пен та гејт“ о 
на па ду на Пен та гон 11. сеп тем бра ра ке-

том, а не фан том ским ави о ном, ко ман-
дант Пјер Ан ри Би нел. Ње га је НА ТО 
ухап сио за вре ме ра та због шпи ју на же у 
ко рист Ср би је. Ка сни је је вра ћен у Фран-
цу ску, где је осу ђен на две го ди не за тво ра, 
уме сто на до жи вот ну ка зну. Ова пре су да 
је, у ства ри, до каз да је де ло вао по на ре-
ђе њу сво јих ста ре ши на. 
Фран цу ска је, као члан НА ТО, мо ра ла да 
уче ству је у на па ду на Ср би ју. Али, она је 
то учи ни ла не вољ но и тај но по ма жу ћи 
Ср би ји. Ви ше је по мо гла Ср би ји не го што 
ју је зва нич но бом бар до ва ла.
Да нас је Фран цу ска у још го рој си ту а ци ји. 
Њом вла да ели та ко ја се под ре ди ла Ва-
шинг то ну и Тел Ави ву ка ко би за шти ти ла 
сво је еко ном ске ин те ре се. На дам се да ће 
мо ји су на род ни ци, ко ји де ле ду гу ре во-
лу ци о нар ну исто ри ју, на кра ју оте ра ти 
с вла сти те ко рум пи ра не ели те. И на дам 
се да ће Ср би ја у исто вре ме по вра ти ти 
сво ју ефек тив ну не за ви сност. Та да ће се 
на ша два на ро да спон та но по но во на ћи.

Пре вод са фран цу ског: 
Све тла на Мак со вић

Ру си ја упра во по ста је глав ни га рант ме ђу на род ног 
пра ва, док за пад ња ци, у име не ког глу па вог  
мо ра ла, твр де да има ју пра во да кр ше су ве ре ни тет 
на ци ја. Не тре ба се, да кле, пла ши ти ру ске мо ћи, 
јер она слу жи пра ву и ми ру.


