ként mutassák be. Ezeknek az intézményeknek előbb ef kellett
használódniuk, míg a NATO, mim hamvaiból föltámadt győze
delmes katonai főnix, megmutathatta a maga hatalmát. Erre a
viselkedésre vonatkozóan szimptomatikusnak nevezhetjük a
Pentagon - az Amerikai Védelmi Minisztérium - egyik hivatalno
kának kijelentését, melyet 1992 márciusában adott közre a New
York Times: „Meg kell akadályoznunk egy tisztán európai
biztonsági rendszer létrejöttét, mely aláaknázhatná a NATO-t" és ezt nevezhetjük az amerikai politika egyik céljának. Vagyis
Jugoszláviában meg kellett mutatni az európaiaknak, hogy egye
dül nem tudják megoldani a helyzetet, hogy azután annál kemé
nyebben vissza lehessen kényszeríteni őket az amerikai igába.
Mindenekelőtt azt a békepartnerséget kellett minél előbb lerom
bolni, melyről 1989 után olyan sokat beszéltek, és amely új,
nagyvonalú lehetőségeket rejtő állapotot látszott ígérni. Ezeket
a háborúkat mindaddig parázsló állapotban fogják tartani, amíg
elérni kívánt céljaikat elegendő mértékig el nem érték.
A NATO az Európával kapcsolatos amerikai álláspont tulaj
donképpeni hatalmi struktúrája; azoké a csoportoké, melyeknek
legfontosabb világuralmi eszköze az amerikai külpolitika. Ez a
külpolitika az eszköze annak az integrálásnak, amely következ
tében az utóbbi évtizedekben az európai élet olyannyira elsze
gényedett. Es azt, hogy milyen igazán jelentős szerepe volt —és
van ma is - a nyugat-európai államok belső kontrolljában, irá
nyításában és elnyomásában, azt elsősorban az itáliai leleplezé
sek tették világossá.
Richard Holbrooke, az amerikai intervenciós politika jugo
szláviai főépítésze ezt az intervenciót a negyediknek nevezte
azok sorában, melyeket az USA a 20. században Európában vég
hezvitt. Ezek: az első és a második világháború, majd a hideghá
ború. Ez arra is rámutat, hogy milyen dimenziókban szemlélik
ezt az eseményt ott, ahonnan irányítják, és azt is megmutatja,
hogy milyen dimenziókban kellene itt is szemlélnünk.
(Fordította. Kádas Ágnes)

1989
Az utolsó világméretű politikai paradigmaváltás 1989-ben követ
kezett be, amikor a szocialista világrendszer összeomlásával
megszűnt a kétpólusú világ, és Amerika mint egyértelműen veze
tő világhatalom a hidegháború győzteseként léphetett színre.
Érdekes lehet megnézni, milyen évekre estek az 1989-et megelő
ző huszonöt éves csomópontok, illetve hogy történt-e világmé
retű paradigmaváltás e pontokban.

1964
Ebben az évben alapvető változás következett be a .szovjet belpo
litikában: a Szovjetunió az atomcsend-szerződés aláírása (1963)
miatt szakított Kínával, miközben az egyezmény aláírása miatt
Hruscsovot ideológiai árulással vádolták, minek következtében
megbukott, és a KB első titkára Brezsnyev len. Ettől kezdve a
két meghatározó szocialista nagyhatalom eltérő irányba fejlődött:
a Szovjetúnió elindult a felbomlásához vezető fokozatos szétesés
útján, míg Kínában a maoizmus konzerválta a központosított
rendszen (rá kél évre jött a Kulturális Forradalom). A közép
európai szocialista országokban is enyhült a direkt párt diktatúra.
Mindez egyértelműen paradigmaváltást hozott keleten és nyu
gaton egyaránt. (Később látni fogjuk, miként reagált valójában
a nyugaü világ a történtekre.)
1939, 1914
Ez a két évszám úgy érzem kevés magyarázatra szorul, lévén a
század világégéseinek kezdőpontjai. Amit mégis meg kell
jegyezni az az. hogy a két háború után gyökeresen megváltozott
a világ politikai erőtere, ami mindenek előtt a történelmi KözépHurópa teljes megsemmisülését eredményezte. 1914-ben döntő
paradigmaváltás történt: szellemi értelemben eddig tartott a XIX.
század, a „boldog békeidő". 1939-nél ez a váltás már nem olyan
egyértelmű, mégis létezett: le kellett számolni az illúziókkal,
hogy a világ kérdései tárgyalásos úton (Népszövetség stb.) ren
dezhetők, így ettől számíthatjuk a leplezetlen erőszak mint egye
dül érdemleges tényezőnek a megjelenését a történelemben.

H elyes G ábor

AZ ÖTÖ DIK HUSZONÖTÉVES TERV
„Az elmélet csupán egy modell vagy éppen részleges modell;
olyan szabályok gyűjteménye, melyek megfigyeléseinkhez
rendelik a modell mennyiségeit. A z elmélet csak a mi
elménkben létezik, azon túl semmi realitása nincs (akármit
jelentsen is ez). A jó elmélet két feltételnek tesz eleget:
viszonylag kevés önkényes elemet tartalmazó modell alapján
pontosan letija a megfigyelések jelentős csoportját. de
határozott előrejelzésekkel is szolgál a jövőbeni megfigyelések.
eredményeiről. ”
(Stephen Hawking; A z idő rövid története)
A huszonöt éves ritmus
Egy emberöltő, ha számszerűen akarjuk kifejezni, huszonöt évig
tart. Társadalmi szinten ilyen időnként lép be egy új generáció,
ekkor válik meghatározóvá a folyamatok irányításában - ahogy;
mondani szokás, érezhetően huszonöt évenként változik meg
az értékrend, elméletileg ekkor történik paradigmaváltás. Termé
szetesen az emberek szemlélete folyamatában alakul át, így bizo
nyos kiiünteletl évszámoknak csak annyiban van jelentőségük,
amennyiben velük valamely konkrét aspektus mérföldköveit
felöljük. így elöljáróban leszögezhetjük, hogy a továbbiakban a
nem zetközi politikai döntéshozás csom ópontjairól fogunk
beszélni (amelyek természetesen kihatással voltak egyéb kultu
rális-társadalmi folyamatokra, de ezektől most tekintsünk el).
Amit a csomópontok meghatározásánál itt egyedül fontosnak
érzünk, az az, hogy átfogó jelentőséggel bírjanak az emberiség
történelmére.

1889
Mi tagadás, erre az évre nem esett a fentiekhez hasonló horderejű
esemény. Mindemellett figyelemre méltó, hogy közel ekkor
(.1890) menesztik tisztségéből Bismarck német kancellárt, aki a
második német császárság megalapításával Anglia legnagyobb
korabeli konkurrensévé léptette elő Németországot. A német
politika, élén II.Vilmos császárral, új irányt vett: Oroszországgal
szövetségi kapcsolat kialakítását kezdeményezte, ami távlatosan
a kétfrontos (egyszerre nyugat és kelet felé való) kényszerű har
cot volt hivatott megelőzni. Angliában ettől az időszaktól kezdve
számítják a British Empire fokozott és tervszerű expanzióját, mely
Afrika Kairótól (Szuezi csatorna!) Fokföldig történő gyarmatosítá
sával, az ekkor zajló búr háború megvívásával, végképp ellen
őrzése alá vonta az Európát Indiával ill. Ausztráliával összekötő
tengeri útvonalakat. Vagyis ha nem is világméretekben, de a
korabeli világ két vezető hatalmánál mégiscsak beszélhetünk
politikai paradigmaváltásról, amely azonban a népek nagyrésze
számára egyelőre látens maradt.
A z angolszász küldetéstudat dilemmája
A Brit világbirodalom 1914-re területét és népességét tekintve
elfoglalta a Föld egyötödét - ráadásul mindez az USA nélkül
értendő adat. Thomas Carlyle az 1870-es években fogalmazta
meg egy brit világmisszió gondolatát, melyben nemzete külde
tését a haladás és civilizáció világméretű elterjesztésében jelöli
meg. Ennek egyik jóval korábbi előzményében, Milton 1667ben írott eposzában, az Elveszett paradicsom-bán már megjele
nik az angol puritanizmus küldetéstudata, miszerint ők volnának
Isten választott népe - God’s own people.
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Tehát a XIX. század végére reális kérdésként merülhetett
fel a brit politikusokban, hogy vajon milyen is lesz az, amikor a
„napról napra angolabbá váló világ” egyszer csak tényleg egé
szen angol lesz. Számolniuk kellett ezzel a lehetőséggel, hiszen
világbirodalmí kérdésekben csakis történelmi távlatokban sza
bad gondolkodni, ahol évszázadokkal előre kell tekinteni. Az
angol hallatlanul pragmatikus nép. Nem hisz az elméleteknek,
vágyálmoknak, őt csak a megfigyelhető tapasztalat győzi meg.
Ez az empirizmus tette Angliát naggyá, így a jövőben is erre
kívántak építeni. Az empirizmus lényege a kísérlet. Ellenőrzőn
körülmények között, kisebb léptékben kell egy jelenséget meg
figyelni, annak belső törvényszerűségeit megragadni, majd ezt
a tudást mint hatalmi erőt felhasználni nagyobb folyamatoknál.
Szükség volt tehát egy történelmi kísérletre, amely kellően
nagy népességgel, és kellően izolált körülmények között játszó
dik le ahhoz, hogy értékelhető eredményeket szolgáltasson.
Ugyancsak fontos volt, hogy legalább három em beröltőn át
tartson, hiszen így érhetünk csak el emlékektől „tiszta ' generáci
ót, akinek már a nagyszülei is a kísérlet alanyai voltak. Az 1890es években tehát megkezdődtek az előkészületei egy teljesen
eszmei alapokra felépített történelmi kísérletnek, ahol a történel
mi hagyományok teljes kizárásával mindent egy ideológiai alap
vetés kormányoz: az emberiség materiális jóléte. Nem az volt a
vizsgálandó cél, hogy miként fog a társadalom ebben a jólétben
viselkedni, éppen ellenkezőleg: azt kellett megfigyelni, mekkora
erkölcsi-morális és lelki-fizikai áldozatot képes egy eszmei célén
meghozni. Ha jobban megnézzük, ezekben a tervekben á puritán
erkölcsi elhivatottság vallásos hite alakul át valam ifajta
öntudatlan erővé, ami az embert egy eszme szolgájává teszi.
A nagy kísérlet
A kísérlet két országban indult meg —előbb Oroszországban,
utóbb Kínában
mindkettő egy-egy világháború nyomán.
Oroszországban az 1890-es évektől erősödött meg egy szociálforradalmár mozgalom, melynek vezetői (Lenin, Trockij) Lon
donban (1905) hozták meg határozatukat a cári rendszer fegy
veres megdöntéséről. Az orosz forradalom részleteit mellőzve
utalnunk kell Lenin döntő felismerésére: a világháború az egyet
len sansz a bolsevikok számára a hatalomátvételre.
A huszonöt éves előkészítés után 1914-ben végre megindul
hatott a nagy kísérlet első fázisa; elkezdődött a Nagy Háború,
melyből létrejöhetett a Szovjetunió.
A tervgazdaság
A kísérlet egzaktsága érdekében két fő lépést kellett meghozni.
Egyrészt zárt rendszerre volt szükség. Ezt szolgálta az ideológia:
az imperialistáktól körülvett országot minden külső erő fenyegetie létében - tehát hermetikusan le kellett zárni a határokat.
Másrészt nem volt szabad önálló belső szellemi irányítást megen
gedni - ezért intézményesen el kellett pusztítani az orosz intelli
genciát és vele együtt mindenkit, akiben kételkedünk (Lenin).
Ami így megmaradt, az olyan volt, mint egy agy nélküli ember nyers akarat, szellem nélkül. Ebbe ültették be kívülről azokat a
puritanizmusból eredő, Isten helyébe a kommunizmust állító
elveket, termelési utasításokat, amik egy ipari civilizációt gépi
esen működtetnek. Amerikai segítséggel és tőkével létrejött egy
olyan szervezet, amely egy egész országot egyetlen nagyvállalat
ként fogott össze, ahol az állam önmagában mint kapitalista tőkemlajdonos rendelkezett az ország javaival és polgárai teljes eg
zisztenciájával. (Nyilván nagyon kínos lett volna beismernie a
szovjet vezetésnek, hogy a tőkét és a technológiát Amerika szol
gáltatta számára, így az ezirányú bizonyítékok eléggé hiányosak.
Mégis feltűnően .sok orosz termék, teherautó, gép stb. amerikai
hasonmását figyelhetnénk meg, ha még léteznének.) Az ilyen
centralista m odellben egyértelmű megfelelés van az egyén
boldogulása és a rendszer érdekében nyújtott szolgálatai között.

A két emberöltőn át végzett kísérlet bebizonyította, igenis lehet
séges ilyen módon- egy nagyszámú népesség teljes uralása,
amennyiben következetesen ragaszkodnak a rendszer hierarchi
kus felépítettségéhez és belső fegyelméhez,
Az orosz kísérlet tehát komoly eredményeket hozott, Két
emberöltő után eljött a kísérlet lebontási fázisa, vagyis a negyedik
huszonötéves terv. Ez a Brezsnyev-korszak pangásán át Gorbacsovhoz/és vele a rendszer széteséséhez vezetett. Ebben jól kö
vethetjük a kísérleti rendszert korábban fenntartó két alapténye
ző gyöngülését; egyrészt a belső fegyelem fellazult (számotte
vően lecsökkent a gulagok szerepe), másrészt felbomlott a
gazdasági rendszer zártsága - a távoli népi demokráciák erőlte
tett támogatása fokozatosan kimerítette a rendszer erejét.
Ugyanekkor a kísérletek tapasztalatai alapján új irányt vett
a nyugati ipari civilizáció. Értékelhető eredményt az orosz kísér
let középső szakasza hozott (vagyis a sztálinizmus), és ezt építet
ték be a hatvanas-hetvenes években az USA / ill. a fejlett világ
munkaszerv ezésébe. 1980-ra az USA-ban felmondták a harmin
cas években megkötött társadalmi közmegegyezés, a New Deal
elveit egy szociálisan felelős piacgazdaságról, és helyél>e a totális
(ha így ism erősebb: globális) szem léletű m ultinacionális
vállalatokat hozták kedvező jogi és gazdasági pozícióba. Az
angolszász szándékok - melyeket szégyenlősen „demokratikus
erőknek" szokás nevezni - számunkra is jól ismert közvetítői, a
Világbank, az IMF stb. a hatvanas évektől kezdve öltöttek mar
káns alakot.
A z ötödik httszonötéves terv
Ha megnézünk egy multinacionális társaságot, benne számotte
vő párhuzamokra bukkanhatunk a szocialista egy párt rendsze
rekkel. Az első titkár, a központi bizottság, a politikai bizottság
mind-mind reinkarnálódnak a Bili Gatesek, az igazgatótanácsok,
ellenőrző bizottságok képében. Noha a pártjelszavak helyét a
vég nélkül sulykolt reklámszlogenek vették át, a propagandistá
ból ugyan PK-menedzser lett, és a rettegett személyzetis sima
modorú (de nem kevésbé rettegett) humánpolitikai munkatárssá
vedlett, egy azonban megmaradt klasszikus formájában: az
ötéves terv! [gaz, ma vállalati stratégiának hívják, de ugyanúgy
csak az elért eredményeket hangoztatják belőle, mint annak ide
jén a bolsevikok. Ezt nem sikerült modernizálni, amint a jelsza
vak sem vesztettek bárgyú optimizmusukból.
Jellegzetes az az egzisztenciális bizonytalanság, amely a sztá
lini időkhöz teszi hasonlatossá egy ilyen nagyvállalat munkahelyi
légkörét, ahol mindenfajta előre látható ok nélkül tűnhetnek el
az emberek a süllyesztőben.
Mint láttuk, az orosz kísérlet ötéves tervszakaszokra bomlott,
melyek további, ötször ötéves korszakokat eredményeztek. így
összesen négyszer huszonöt évbe telt a kísérlet lebonyolítása.
Ám ne feledkezzünk meg Kínáról, ahol mindez huszonöt-éves
eltolódásban történik. Vagyis léteznie kell - már csak a matema
tikai szépség kedvéért is - egy ötödik huszonötéves tervnek is,
mely 2014-ben ér majd véget!
Nem tartozik szorosan kLs tanulmányunkhoz, így csak uta
lunk rá, hogy a 125-éves ritmust visszafelé vetítve is figyelemre
méltó évszámokat kapunk. 1889-et, vagyis a brit gyarmati expan
zió fent említett kezdetét megelőzően 1764-hez érünk, amikor a
Hétéves Háborút lezáró Párizsi l>éke nyomán Anglia végleg meg
szerezte Indiát, és eldőlt, hogy Észak-Amerika angolszász fennha
tóság alá kerül. További 125 ével visszalépve pedig 1639-lxrn járunk,
éppen három évvel az Angol Polgári Forradalom kezdete előtt,
mely forradalom vezéralakja, Olivér Cromwell és Lenin módszerei
között számottevő a hasonlóság. (Hogy mást ne mondjunk, mindkét
királygyilkos a iátszatdemokrácia híve volt, amely az Ún, tanácsi
rendszerben öltött testet; Cromwellét egyenesen Agitátorok
Tanácsának - Council o f Agitators- nevezték.)

6

De térjünk vissza a jelenhez. Lassacskán a végére érünk az
1989-et követő második ötéves tervnek. A 89-es rendszerváltással
felszabadult közép-európai országokban az IMF-vezérelte
privatizációnak és törvényhozásnak háJa a multik jelentős teret
nyertek, és mára meghatározó erői a gazdaságnak. Természete
sen ez csak amolyan „kötelező formagyakorlatnak" számít ugyanakkor nélkülük bizonyára nehezebb lett volna kiterjeszteni
egyetlen puskalövés nélkül a NATO hatókörzetét.
Í999 tavaszán a NATO-tagországok Washingtonban nagy
konferenciát tartottak (nehéz lenne nem nosztalgiával emlékezni
egy-egy moszkvai pártfőtitkár-találkozó retorikájára), ahol meg
határozták (vagy inkább kihirdették?) a NATO új hozzáállását
az emberiséghez: ezek szerint a korábban felülbírálhatatlan
ENSZ-határozatokon, valamint az USA önnön törvényhozásán
és a nemzetközi jog normáin túllépve a NATO jogot formál magá
dnak arra, hogy bárhol és bármikor fegyveresen lépjen fel, ha
érdekei (melyek egybeesnek a demokrácia és az emberi jogok
érdekeivel) úgy kívánják.. Ezt tekinthetjük a harmadik ötéves
terv alapgondolatának. Mára a NATO vált a legnagyobb multina
cionális vállalattá, amely a piacteremtés leghatékonyabb eszkö
zével dolgozik, és amelynek semmilyen nemzeti hatalom valójá
ban nem parancsol.
A közvetlen morális alapot minderre a jugoszláv háború
„rendezése” szolgáltatta, ahol az ENSZ tehetetlenségének csak
a NATO-színeket viselő amerikai beavatkozás vetett véget, és
„hozta el a l>ékétn, Ha visszatekintünk az angolszász empirizmus
jellemzésére - mely szerint kisebb léptékben, kísérleti formában
kell egy folyamatot vizsgálni, hogy a nagyobb dimenziókat is
uralhassuk - akkor talán árnyaltabb képet kaphatunk a jelenlegi
koszovói háború céljáról is.

újra elfoglalni Kína, akár Tibet kívánna újból függetlenné válni,
máris megfelelő alapja lehet a beavatkozásnak. Nyilvánvalóan
nagy a különbség Milosevic légicsapások ellen védekezni képte
len rendszere és az alomhatalom Kína között, így nem lehetnek
illúzióink egy ilyen „beavatkozás’’ lokális jellegéről sem - a multi
nacionális társaságok érdekében az ötödik huszonötéves terv
vegén bekövetkező világháborúról.
Utószó
Mielőtt az Olvasó végletes cinizmussal és egyoldalú angolszászellenességgel vádolná a szerzőt, kérem emlékezzék Stephen
Hawking gondolataira a tudományos elméletről. Elméletünk
csak egy bizonyos aspektusát írja le a történelmi eseményeknek
- mely aspektus bizonyára nem a legfontosabb az értelmezések
között
és csakis ezek alapján következtet a jövőre. Célunk
csupán e lehetséges logikus következmények feltárása volt, mely
talán hozzájárulhat országunk orientálódásának újragondolásá
hoz.

Ertsey Attila

KOMPORSZÁG KATONÁI
1999. május elseje. Háború van Európában, fizikai és lelki színté
ren egyaránt.
A lelki színtéren zajló küzdelem egyik eszköze a mestersé
ges amnézia. A másik a szavak jelentésének fellazítása és megmásítása. A szó - az Ige - teremtő kozmikus ereje észrevétlen csuszszanással blaszfémiába, cinikus hazugságba fordul. Rögzítsünk
néhány megfigyelést, melyek az amnézia ellenében megállnak,
néhány szót, mely az, ami,
A hidegháború vége felé, a 68-as volt diákok és új társaik
részvételével a 80-as években fellángoltak a békemozgalmak.
A fegyverkezési verseny kiváltotta az ellenállást, melynek hatása
lassan a politikába is beszivárgott. Magyarországon a Dialógus
békemozgalom kezdeményezte az ország kilépését a Varsói Szer
ződésből, s javasolta, hogy velünk egyidejűleg egy Magyaror
szághoz hasonló méretű ország - például Hollandia - szintén
lépjen ki a NATO-ból. Ezt követhetné több ország, egyoldalú
engedményekkel, a teljes leszerelésig.
A 89-es fordulat környékén Nyugat-Európa több országának
vezető politikusai is a semlegességgel, mint kívánt realitással
számoltak. A varsói Szerződés megszűnésével a NATO léte kér
désessé vált. A rendszerváltó magyar pártok valamennyien első
helyen szerepeltették programjukban az ország semlegességé
nek deklarálását, mint amit 1848-ban és 1956-ban a magyarság
követelt.
A berlini fal leomlása körüli időkben Európában friss szelek
fújtak. Az Európai Ház felépítéséről beszélt mindenki. Egész
Európa újjáalakulását várta. A volt kommunista országokban
spontán és egyidejűleg kerekasztalok, fórumok jöttek létre.
Gorbacsov felvetése, miszerint a Nyugatnak is szüksége van
a peresztrojkára, nem egyedüli hang volt. Az 1990-ben Becsben
rendezett Kelet-Nyugat Fórum résztvevői úgy vélték, hogy az
Európa egésze számára fontos új társadalmi-gazdasági struktúrák
felépítésére elsősorban Kelet-Közép Európában nyílik lehetőség,
ezzel egyidejűleg érzékelték azt a látszólagos kényszert, mely
szerint ezen országoknak a nyugati szociális formákhoz kellene
igazodniuk.
A 90-es évek elején a fórumok párttá alakultak vagy leiol
dódtak, A nyugati előképek másolása nyomán a régi formák
szorították ki az új törekvéseket. Észrevétlen hangsúlyeltolódá
sok keletkeztek. Az Európai H áz gondolata eltűnt, helyt adva
egy addig ismeretlennek tűnő fogalomnak: az Euroatlanti Integ
rációnak. A profi politikusok - köztük a békemozgalom volt

A Koszovó-kísérlet
A Szovjetúnió bukásával az angolszász világ nagyon lépett előre
egy Nagyobb Britannia irányába. Az Európai Unió a NATO ereje
révén angolszász gyarmattá vált, függetlensége csak formális
(vagy még az sem), és Oroszország is a nyugati világ jóindulatától
függ. De eközben Ázsia Japánnal és Kínával még mindig ellen
erőt képvisel, nem is beszélve az arab világról. Kína jelenleg az
utolsó nagy szocialista birodalom, ahonnan az angolok az ópi
umháborút követően - iszonyatos genetikai károkat hagyva ma
guk után (Országépítő 1997/2) - fokozatosan kivonultak. Az
ötször huszonötéves tervciklus értelmében 2014-ben jön majd
el az ideje a kínai rendszerváltásnak. Mindenki csodálkozott,
hogy a Szovjetunió szétesése nem járt háborúval. Talán azért
néni, mert Németország az egyesítés érdekében elfogadta az
alávetett politikai szerepkört - ugyanakkor Japán és Dél-KeletÁzsia számára a liberalizálódó Kína világhatalmi ugródeszkái
jelenthet, ami döntően megnehezítené az angolszász terjeszke
dést.
Amerikai szempontból alapvető kérdés tehát, hogy a kínai
rendszerváltás amerikai „rendfenntartás” mellett játszódik-e majd
le. Milosevic rendszere nem más, mint egy kísérlet arra, hogy
egy belső nemzetiségi konfliktus kapcsán hogyan lehet felváltani
egy ország vezetését, megszerezni a gazdaság kulcspozícióit úgy,
hogy az anglo-amerikai dominanciát senki ne kérdőjelezze meg.
Az ország amúgy teljesen fölösleges szétlövése is értelmet kap.
ha meggondoljuk, hogy majd m indezt amerikai hitelekből,
multinacionális vállalatok közreműködésével újra felépülhet.
Ami egyszer bevált Németországban a Marshall-segély révén,
miért ne válna be Szerbia esetében is?
Ürügy a katonai beavatkozásra számos kínálkozik, és a
koszovói kísérlet tanúsága szerint a legalkalmasabb, ha egy
kisebbség az ország területi integritását kívánja megkérdőjelezni.
Kína esetében erre két terület látszik megfelelőnek; Mongólia
és Tibei. Mindkettő a történelmi Kína része volt. és 1913-12ben függetlenné nyilvánították magúkat. Akár Mongóliát kívánná
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