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КакосуИзетбеговић,
ЕшдауниИнцко
„пали”наиспиту
Ана ли тич ким и сли ко ви то до ку мен то
ва ним при ло гом у „По ли ти ци“о ми ли
тант ном исла ми зму, чи ји је аутор Гор
дон Н. Бар дош, са мо је по твр ђе но ко
ли ко је ваш лист био у пра ву што је го
ди на ма скре тао па жњу на опа сност од 
ра ди кал ног исла ма у БиХ, Ал ба ни ји и у 
де ло ви ма Ср би је (КиМ и Сан џак). На
жа лост, не ке моћ не за пад не зе мље, 
пред во ђе не САД и Ве ли ком Бри та ни
јом, као и њи ма ода ни и по слу шни по
ли ти ча ри са Бал ка на, то су стал но „гу
ра ли под те пих”, чак не ги ра ју ћи опа
сност од те ро ри зма и он да ка да је био 
очи гле дан. 
У том по гле ду, по себ но је ка рак те ри
стич на БиХ, где су ко ре ни европ ског 
ислам ског ра ди ка ли зма, за хва љу ју ћи 
„Ислам ској де кла ра ци ји” Али је Из ет
беговићa. А тај ра ди ка ли зам узео је још 
ви ше ма ха то ком ми ну лог ра та у БиХ, 
ка да ов де сти жу и око ре ли „све ти рат
ни ци” и те ро ри сти из ислам ског све та, 
као и са Кав ка за, и то уз пре ћут ни бла
го слов тај них за пад них слу жби, а пре ко 
Хр ват ске. 
Ни ко га та да ни је уз бу ђи ва ло што ти те
ро ри сти се ку и гла ве, што се не при др
жа ва ју ме ђу на род них рат них кон вен ци
ја, као и што њи хо ву смо тру вр ши сам 
Али ја Изет бе го вић, за јед но са не ко ли ко 
ода них вој них чел ни ка, од ко јих ни ка да 
ни ко ни је од го ва рао. А по сле ра та, ма ло 
ког од ви со ких пред став ни ка је за ни ма
ло и што се не спро во ди јед на од од ред
ни ца Деј тон ског спо ра зу ма, да сви стра
ни му џа хе ди ни мо ра ју да на пу сте БиХ. 

Шта ви ше, они су чак и на гра ђе ни за сво
је зло чи нач ке рат не за слу ге! Јер, уме
сто про гон ства, бо шњач ка Стран ка де
мо крат ске ак ци је је на сто ти не тих „све
тих рат ни ка” на гра ди ла бо сан ским др
жа вљан ством, исто вре ме но га од у зи ма
ју ћи ча сним љу ди ма БиХ. 
Ве ћи на ви со ких пред став ни ка, а по себ
но Бри та нац Пе ди Еш да ун и са да шњи 
Аустри ја нац Ва лен тин Ин цко углав ном 
су за тва ра ли очи пред тим те ро ри стич
ким Ле ви ја та ном. Исти на, Ин цко се 
дватри пу та ти хо огла сио, по сле те ро
ри стич ких ака та, али ни ка да, као про
тек тор БиХ, у свом го ди шњем из ве шта
ју пред Ге не рал ном скуп шти ном УН ни
је те ро ри зам на вео као нај ве ћу опа
сност за ста бил ност БиХ. Углав ном је 
све опа сно сти ви део у не ким од во де
ћих по ли ти ча ра из РС. А чак је и јав но 
твр дио „ка ко ве ха би је ни су прет ња ни 
БиХ ни Евро пи”. Ни је чак при ме ћи вао 
ни да је дан од глав них то ко ва фи нан си
ра ња џи ха ди ста сти же пре ко ње го ве 
ме тро по ле Бе ча, што су зна ле чак и 
пти чи це на гра ни. А ни су му сме та ле ни 
„исла ми стич ке ен кла ве” у БиХ, где ва
же за ко ни из сред њег ве ка, мал те не у 
ср цу Евро пе! 
Ка ко су на ис пи ту са ве сти и исти не, ка
да је реч о те ро ри зму, па ли по себ но 
Еш да ун и Ин цко, та ко је пао и Ба кир 
Изет бе го вић, синна след ник оца ко ји 
је био и аутор „Ислам ске де кла ра ци је”. 
По сле број них те ро ри стич ких на па да у 
БиХ, он је углав ном за би јао гла ву у пе
сак, све до по след њег те ро ри стич ког 
ак та у Рај лов цу, ка да су уби је на дво ји ца 
вој ни ка. Тек пре не ко ли ко да на, сла во
до бит но се сли као са це лим по ли тич
ким и вер ским бо шњач ким вр хом, ко ји 

је „за јед нич ком из ја вом” осу дио све 
об ли ке те ро ри зма! Исти на, и сам је у 
јед ној из ја ви при знао да ни је бла го вре
ме но уви део опа сност од те ро ри зма! 

СлободанСтајић,
Са ра је во 

КојеЦрњанског
наговориодасеврати

У кул тур ном до дат ку „По ли ти ке” од 28. 
но вем бра про чи тах чла нак о Ми ло шу 
Цр њан ском „Це ду ље у ку ти ја ма за ко
шу ље”, Са ње До ма зет, чи је тек сто ве, 
углав ном, са за ни ма њем чи там. Али у 
том на пи су има је дан спор ни део ко ји 
би тре ба ло ис пра ви ти. 
Кра јем се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, наш ве ли ки пе сник Та на си је Та са 
Мла де но вић при чао ми је ка ко је пу то
вао у Лон дон раз го ва рао, убе ђи вао и на
го во рио Цр њан ског да се вра ти у Ју го
сла ви ју. Де та ље тог ње го вог пу то ва ња 
сам, на рав но, за бо ра ви ла, али се се ћам 
да сам би ла по но сна због са зна ња да је 
упра во „наш Та са” ути цао да се у до мо
ви ну вра ти је дан Ми лош Цр њан ски (Та са 
је, ина че, мој зе мљак и друг мо га оца, а 
име ње го вог бра та, на род ног хе ро ја 
Све те Мла де но ви ћа, до бро је по зна то 
свим жи те љи ма ста ри је и сред ње ге не
ра ци је не ка да шњег сре за По мо рав ског, 
тј. да на шње оп шти не Ве ли ка Пла на). 
Да је на вод гђе До ма зет „Цр њан ског је 
на го во рио да се вра ти из из гнан ства и 
по мо гао му Мо ша Пи ја де...” спо ран, по
твр ђу је и по да так да је Мо ша Пи ја де умро 
још 1957. го ди не, а Ми лош Цр њан ски се 
из Лон до на у Ју го сла ви ју вра тио 1965. го
ди не. Да до дам још и ово: у Реч ни ку срп
ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је

зи ка СА НУ реч „из гнан ство” де фи ни са на 
је као „про те ри ва ње из отаџ би не или 
стал ног пре би ва ли шта, про гон ство...”. 
Ко ли ко знам, Цр њан ског је Дру ги свет
ски рат за те као у ди пло мат ској слу жби у 
Ри му, ода кле је оти шао у Лон дон сво је
вољ но, а не као из гна ник. Због то га ми 
се чи ни да ни ка ко не би тре ба ло ре ћи „из 
из гнан ства ”, а уко ли ко се ин си сти ра на 
тој ре чи, он да би оба ве зно тре ба ло то до
пу ни ти из „сво је вољ ног” или „до бро вољ
ног” из гнан ства. Ова ко не ко мо же ми
сли ти да је Цр њан ски суд ски био про те
ран из ро ђе не зе мље. А ни је. Или, мо
жда, је сте? МирославаКнежевић,

про фе сор фран цу ског је зи ка  
и књи жев но сти и пре во ди лац, Бе о град 

Легализацијапоновим
правилима
У скуп шти ни је про шле не де ље усво јен 
нов за кон о ле га ли за ци ји не ле гал но 
из гра ђе них обје ка та. Ниг де се не ка же 
мо гу ли да се ле га ли зу ју гра ђе вин ски 
објек ти за ко је су ра ни је над ле жне слу
жбе до не ле ре ше ња, по та да ва же ћим 
за ко ни ма и про пи си ма о ру ше њу. 
У мом слу ча ју, ком ши ја 2005. го ди не 
зи да спрат и де лом ула зи у мо је дво ри
ште, због че га над ле жни до но се ре ше
ње 2006. да се спрат сру ши. Оп штин ске 
слу жбе три го ди не не из вр ша ва ју ре ше
ње и он да ша љу се кре та ри ја ту за ле га
ли за ци ју. По ком за ко ну и про пи су? 
Ми слим да је основ ни за да так Ми ни
стар ства гра ђе ви нар ства да пред ме те 
ре ше не ра ни је вра ти оп штин ским слу
жба ма са на ло гом за из вр ше ње. 

ДрДрагољубБабић,
Бе о град

ПОЛЕМИКА

Ву ле тић ка квог 
по зна јем још 
по сто ји!
По во дом тек ста „По по вић 
ка квог по зна јем ви ше не 
по сто ји”, од 3. де цем бра 

НенадПоповић*

У по ле ми ци са ува же ним 
про фе со ром Вла ди ми ром 

Ву ле ти ћем, на по вр ши ну је 
ис пли ва ла јед на од осо би на 
да на шњих та ко зва них ан га
жо ва них ин те ле ту а ла ца, ко
ја се нај бо ље мо же опи са ти 
кроз па ро лу: не ми слиш као 
ја – да кле, не по сто јиш! Ву ле тић иде 
и ко рак да ље, па по ру чу је: не ми слиш 
као власт – да кле не по сто јиш!

Та ко сам, раз ме њу ју ћи јав но ста во
ве са Ву ле ти ћем, из бри сан из број ног 
са ста ва ње го вих исто ми шље ни ка, а 
ре као бих, и на ру чи ла ца. Ка кав ин
те лек ту ал ни и по ли тич ки па ра докс! 
Као де сни чар, са да би тре ба ло да сам 
упла шен пре су дом фи ло зо фа ко ји 
про по ве да иде је гло ба ли зма и за шти
те људ ских пра ва. Пре су ду је, на и ме, 
Ву ле тић ока чио на стра ну мо је оми
ље не „По ли ти ке“. 

Ка ко да схва тим и то да, као но ви 
По по вић, за Ву ле ти ћа ви ше не по сто
јим? Чи ни се да Ву ле тић за пра во не 
схва та ка ко је, не хо ти це, ис пи сао мо
ју, ако не смр тов ни цу, а оно из гнан

ство из јав ног жи во та, јер му је да то за 
пра во да на осно ву мо јих иде ја, про
су ђу је мо је пра во на по сто ја ње.

Али, то је са мо ло гич ка по сле ди
ца иде о ло шке јед на чи не дру го ср би
ја на ца, у ко јој су ли де ри де сни це она 
стра ши ла, ко ја пред пре ке су до ве из
во де осо бе ко је се не сла жу са основ
ним по став ка ма гло ба ли стич ке ми
сли. У њи хо вој ви зи ји ко ју на ме ћу не 
са мо у јав ном про сто ру, већ и сту ден
ти ма у ам фи те а три ма, у да на шњем 
све ту ваљ да цве та хи ља де цве то ва и, 

што би ре кла сва ка кан ди
дат ки ња за мис, вла да мир 
у све ту. 

Ву ле тић је, ме ђу тим, 
оба си па ју ћи ме, ни чим 
иза зван, увре да ма и ди јаг
но за ма због мо је ми грант
ске по ли ти ке, раз от крио 
тај по ре дак ли це мер ја и 
јед но у мља, те као де сни

чар, осе ћам дрх та ви цу пред Ву ле
ти ће вим не ви дљи вим али опа сним 
су дом. Раз у ме се да је он са мо порт
па рол вла сти, за ду жен за јав но ди
сци пли но ва ње опо зи ци о не стран ке 
ко ја има ди ја ме трал но су прот ну ми
грант ску по ли ти ку. Оту да је Ву ле ти
ће ва пре ко ман да од кри тич ки ан га
жо ва ног ин те лек ту ал ца, ка квим сам 
се бе во ли да на зи ва док бла ти по ли
ти ча ре, и још опо зи ци о не, по ка за тељ 
да је истин ска ба кља ин те лек ту ал ног 
ан га жма на већ ду го уга ше на. 

Је дан од њих ко ји је ду нуо у њу је 
и Ву ле тић. До ка зи за то су ја сни. Ни 
на јед ну од мо јих кон ста та ци ја о ње
го вом хе рој ском ћу та њу ка да је реч 
о по те зи ма вла сти, као што су на па
ди на но ви на ре и сло бо ду ме ди ја, или 

По во дом на ја вље не од лу ке вла де о 
то ме да ли и ко ме „Те ле ком” тре

ба про да ти, под се ћа мо да је Ака де
ми ја ин же њер ских на у ка Ср би је по
чет ком го ди не до не ла сво је струч но 
ми шље ње да га ни ка ко не тре ба про
да ва ти. За јед но са отво ре ним пи смом 
210 вр хун ских струч ња ка из Ср би је 
и 11 зе ма ља у све ту, ово струч но ми
шље ње је про сле ђе но ви ше пу та вла
ди, пред сед ни ку ре пу бли ке и свим 
по сла ни ци ма. Ко ле ге из Ака де ми је 
на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп
ске та ко ђе су по др жа ли ове ста во ве. 
Струч ња ци ну де сво ју по моћ и већ 
ско ро го ди ну да на тра же са ста нак с 
пред став ни ци ма вла де. Од го во ра до 
да нас ни је би ло.

На гла ша ва мо да 
но вих ар гу ме на та за 
про да ју „Те ле ко ма” 
не ма, већ се и да ље 
по на вља ју не тач не 
тврд ње да „Те ле ком” 
не мо же да из др жи 
кон ку рен ци ју и да 
др жа ва ни је спо соб на 
да во ди ово пред у зе
ће, што смо слу ша ли 
и пре пет го ди на од 
Де мо крат ске стран
ке. Због про да је „Те
ле ко ма” СНС је та да про тив ДСа под
нео кри вич ну при ја ву. Том при ли ком 
је Мар ко Ђу рић ре као за РТС: „СНС 
сма тра да је про да ја ’Те ле ко ма’ осве
та вла де бу ду ћим ге не ра ци ја ма, вла де 
ко ја во ди по губ ну еко ном ску по ли ти
ку рас про да је по след њих пре о ста лих 
вред них еко ном ских ре сур са, и ти ме 
ли ша ва гра ђа не Ср би је пер спек ти ве 
и мо гућ но сти да у бу дућ но сти има ју 
жи вот ка кав за слу жу ју. Ука зу је мо на 
чи ње ни цу да је про да ја ’Те ле ко ма’ по
губ на и штет на и са аспек та чи ње ни
це да би том про да јом Ср би ја оста ла 
ли ше на сво је ви тал не те ле ко му ни ка
ци о не ин фра струк ту ре ко ја пред ста
вља до бро од јав ног зна ча ја, што је не
што што се ни у јед ној зе мљи у ко јој 

власт по сту па ра ци о нал но и у скла
ду са ин те ре си ма сво јих гра ђа на не 
про да је.”

Све је ре че но тач но и кон ци зно, 
и све то ва жи и да нас. „Те ле ком” по
се ду је те ле ко му ни ка ци о ну ин фра
струк ту ру у ко ју су гра ђа ни ула га ли 
де це ни ја ма. Кроз „Те ле ко мо ву” фик
сну мре жу про ла зи не са мо са о бра ћај 
фик сне те ле фо ни је, већ и ин тер нет, 
те ле ви зиј ски ка на ли, као и 
са о бра ћај мо бил не те ле фо
ни је и мо бил ног ин тер не та, 
а мо бил на мре жа „Те ле ко
ма” др жа ви до но си ве ли ке 
про фи те. Ако се про да „Те
ле ком”, ви ше од 350 ми ли
о на евра про фи та ће се го
ди шње из но си ти на по ље, а 
то је упра во бу џет ска ру па 
ко ју смо за кр пи ли сма ње
њем пла та и пен зи ја. Мо гу 
ли гра ђа ни да из др же још јед но та кво 
сма ње ње, уз ве ро ват ни по раст це на 
те ле ко му ни ка ци о них услу га?

Ком па ни је „Те ле ком”, СББ, „Те ле
нор” и ВИП др же ви ше од 90 од сто 
те ле ко му ни ка ци о ног тр жи шта у Ср
би ји, ко је чи ни 10 од сто укуп них при
хо да гра ђа на. Ако се „Те ле ком” про да, 

ове ком па ни је ће се ла ко до го ва ра ти 
о по ди за њу це на, сма ње њу ква ли те
та услу га и ин ве сти ци ја, а све у ци
љу из вла че ња што ве ћег про фи та из 
Ср би је. Ове ком па ни је не ма ју баш 
ни ка кву оба ве зу пре ма гра ђа ни ма. 
Др жа ва, с дру ге стра не, има оба ве зе 
пре ма гра ђа ни ма Ср би је и мо же да
ље да уна пре ђу је мре жу „Те ле ко ма”, 
баш као што је ра ђе но про те клих де
це ни ја кроз низ тех но ло шких ге не ра
ци ја. Ср би ја има ин же ње ре ко ји гра де 
и раз ви ја ју мре же сву да по све ту, ка ко 
на За па ду та ко и на Ис то ку, за што је 
не би мо гли раз ви ја ти у Ср би ји?

„Те ле ком” је до бро од оп штег ин те
ре са, а сам про цес при ва ти за ци је је 
скан да ло зан, јер се од ви ја под ве лом 

тај не. На сва ко те шко пи та ње власт се 
по зи ва на при ва ти за ци о ног са вет ни ка 
„Ла зар да”. По што је про цес при ва ти
за ци је та јан, не зна мо са си гур но шћу 
ко су по тен ци јал ни куп ци, али они о 
ко ји ма су пи са ли ме ди ји по ве за ни су 
ме ђу соб но као и са „Ла зар дом”.

„Ла зард” је ком па ни ја ко ја је про
шла кроз низ европ ских и свет ских 
скан да ла. У Шпа ни ји је про шле го

ди не ухап шен бив ши пот
пред сед ник Вла де Шпа ни
је, ко ји је био и ди рек тор 
ММФа, упра во због са
рад ње са „Ла зар дом”. Бри
тан ски гра ђа ни су та ко ђе 
про шле го ди не из гу би ли 
у јед ном да ну 750 ми ли о
на фун ти јер је „Ла зард” са
ве то вао бри тан ску вла ду да 
сни зи це ну ак ци ја по ште, а 
те исте ак ци је су „Ла зард” 

и иза бра ни ин ве сти ци о ни фон до ви 
ку пи ли и пре про да ли по да ле ко ви
шим це на ма.*** И сви по тен ци јал ни 
куп ци „Те ле ко ма” чи ја се име на по
ми њу про ла зи ли су кроз низ скан да
ла у ра зним зе мља ма, у САД, Шпа ни
ји, Ислан ду, Бри та ни ји, Бу гар ској, где 
су се огром на ула га ња ште ди ша, оси

гу ра ни ка, пен зи о не
ра, по ре ских об ве зни
ка пре ли ва ли у џе по ве 
„вла сни ка” ин ве сти
ци о них фон до ва, о че
му су де таљ но пи са ли 
свет ски ме ди ји.

За то се с пра вом пи
та мо од ко га се то кри ју 
ин фор ма ци је о про це
су при ва ти за ци је, ако 
не од гра ђа на Ср би је? 
Јед но је си гур но, не ма
мо ни ка кве га ран ци је 
да ће „Ла зард” ра ди ти у 

ин те ре су гра ђа на Ср би је.
Про тив про да је „Те ле ко ма” ни су са

мо струч ња ци, већ се и око 64 од сто 
гра ђа на Ср би је оштро про ти ве про да
ји „Те ле ко ма”, а тек 15 од сто су за, ка
ко по ка зу ју сва ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња.  ¶

*ПрофесорЕлектротехничког
факултетауБеограду,бивша

министарказателекомуникације
иинформатичкодруштво

**ПрофесорКалифорнијског
универзитетауБерклију

***ОскандалимауШпанији
иБританији:http://www.bloomberg.

com/news/articles/2013-05-27/
rato-lazard-ties-show-how-elite-

-profited-amid-cajas-loss...

Из вод из пи сма ано ним ног 
чи та о ца

По што ва ни но ви на ри, ма да је пи
та ње да ли за слу жу је те ика кво по

што ва ње. Или га не ма те до вољ но, па 
он да ни са мо по што ва ња, и по на ша те се 
ка ко је опи са но ис под. Но све јед но вам 
пи шем, на дам се да не ко од вас мо же 
да по кре не не ке ства ри, да до би је кри
ла зна ју ћи да има љу ди ко ји це не исти
ну, док се при се ћа за што је по стао но
ви нар и ка кве је иде а ле имао пре не го 
што је по чео да ра ди то што ра ди. Или 
ма кар да то ура ди због гри же са ве сти. 
Одав но вам ни је ва жна ни исти на ни 
прав да. Бит на је чи та ност и гле да ност, 
па ма кар то би ло и за ту пљи ва ње на ро
да. Би тан је про фит, па чак и од ло по ва 
и кри ми на ла ца. Би тан је реј тинг, ма

кар био за сно ван на ла жи ма. Бит но је 
пљу ва ти не ког, не ма ве зе за што и ко га. 
Бит на је бр зи на из ве шта ва ња, не ма ве
зе што се не чу је дру га стра на и што ин
фор ма ци је ни су про ве ре не.

Тру би те на сва зво на о сло бо ди ме
ди ја. Ви сте их за ро би ли. За ро би ли 
сте их да ва њем про сто ра спла чи на
ма и ис пи ра њу мо зго ва глу по сти ма. 
За ро би ли сте их јер од де це ства ра те 
зом би је, без мо зга. По тен ци ра те блуд
но по на ша ње, по тен ци ра те стар ле те 
и не рад ни ке, кичумет ни ке, окру же
ни смо њи ма. По тен ци ра те ис кљу
чи вост, си стем „или си са мном или 
про тив ме не”. При ча те о рав но прав
но сти, ди ја ло гу, ме ђу соб ном раз у ме
ва њу, а одав но ни сам про чи тао објек
ти ван и не при стра стан текст. То ме 
сте кри ви ви, а не власт, тре нут на или 

По на вља ју се 
не тач не тврд ње 
да „Те ле ком” не 
мо же да из др жи 
кон ку рен ци ју и 
да др жа ва ни је 
спо соб на да во ди 
ово пред у зе ће
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Но ви на ри, угње та ва те нас глу по сти ма




